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OBČINA APAČE  

 
454. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 

drugih društev v Občini Apače za leto 2019 
 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti 
drugih društev v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 59 z dne 22.12.2017)  in v skladu z Odlokom o 
proračunu občine Apače za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/19) občina Apače objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUGIH 
DRUŠTEV V OBČINI APAČE ZA LETO 2019 

 
1. Naziv in sedež naročnika:  
Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače, telefon: 02/569-
85-50, faks: 02/569-85-51, e-pošta info@obcina-apace.si 
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnost 
drugih društev, ki izvajajo tudi ali samo program 
naslednje vsebine: 

1. aktivno preživljanje prostega časa in 
2. vzdrževanje igrišča malega nogometa. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo: 
Pravico do sofinanciranja imajo društva, ki v okviru svoje 
dejavnosti izvajajo programe rekreativne dejavnosti 
malega nogometa in niso za ta namen sofinancirana po 
drugih razpisih iz občinskega proračuna.  
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov: 
• so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti, 
• imajo na dan 31.12. urejeno evidenco o plačani 

članarini, 
• imajo sedež na območju občine Apače,  
• prijavljajo program, ki je predmet razpisa,  
• vsako leto občinski upravi dostavijo poročilo o 

realizaciji vsebine programa.  
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: 
Za ocenjevanje programov bodo upoštevana naslednja 
merila in kriteriji: urejanje malo nogometnega igrišča in 
število članov s plačano članarino na dan 31.12. 

preteklega leta določena v 18. členu pravilnika. Višina 
sofinanciranja se določi v skladu z 19. členom pravilnika, 
po točkovnem sistemu.  
 
6. Višina sredstev: zagotovljena v proračunu občine 
Apače za leto 2019 v višini  5.000,00 EUR. 
 
7. Obdobje porabe sredstev: 
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v 
letu 2019 do oddaje zadnjega zahtevka dne 20.12. 2019 
za namene, za katera so bila dodeljena.  
 
8. Rok oddaje vlog: 
Vloge na javni razpis morajo biti o najkasneje do vključno 
30.4.2019 do 13,00 ure.  
 
9. Razpisna dokumentacije: 
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi 
razpisa na spletni strani občine www.obcina-apace.si 
 
10. Način oddaje vlog: 
 Vlogo za sofinanciranje drugih društev v občini Apače za 
leto 2019 mora vlagatelj izpolniti  na prijavnih listih in 
zraven priložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 
Vlogo, ( podpisano in žigosano) z vsemi ustrezni obrazci 
in dokazili je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno 
oddati na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 
Apače. Vloga mora biti pravilno označena in sicer:  
• polni naslov pošiljatelja  
• pripis »NE ODPIRAJ –VLOGA NA JAVNI RAZPIS – 

DRUGA DRUŠTVA 2019«  
• polni naslov prejemnika(»Občina Apače, Apače 42b 

, 9253 Apače«  
 
11. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje 
o izidu javnega razpisa:  

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.  

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija 
najkasneje v osmih (8) dneh od zaključka javnega 
razpisa in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog 
oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v 
roku osmih (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, 
da vlogo v roku teh (3) dni dopolnijo.  
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V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena!  

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.  

Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po 
sprejeti odločitvi o izboru. Zoper odločbo je možen 
ugovor v 8 dneh, o katerem odloči župan v 15 dneh. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji 
za vrednotenje programov. Odločitev župana ja 
dokončna. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti drugih društev v 
občini Apače za leto 2019. Pogodba mora biti s strani 
izvajalca podpisana v roku 8 dni od prejema, sicer se 
šteje, da je vlagatelj odstopil od prijave na javni razpis. 
 
12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja 
Pintarič, telefon: 02/5698552, faks: 02/5698551. 
 
Datum: 17.4.2019 
Številka: 4102-0003/2019-05 
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 
 

 
OBČINA BENEDIKT 

 
455. Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za 

leto 2018 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 
96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 67. člena Statuta Občine 
Benedikt  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/18) je 
Občinski svet Občine Benedikt na 4. redni seji, dne 
10.4.2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA 

OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2018 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Benedikt za 
leto 2018, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 

2. člen 
Proračun občine Benedikt za leto 2018 je bil realiziran v 
naslednjih zneskih: 
 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
KONTO NAZIV  ZNESEK V EUR 

(brez centov) 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.016.848   

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.900.519 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.663.907 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.546.170        
703 Davki na premoženje             77.396 
704 Domači davki na blago in storitve 40.341  
706 Drugi davki           

71 NEDAVČNI PRIHODKI           236.612        
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           121.834 
711 Takse in pristojbine               3.143 
712 Denarne kazni 2.054      
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             59.508 
714 Drugi nedavčni prihodki 50.073         

72 KAPITALSKI PRIHODKI 16.919         
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          
721 Prihodki od prodaje zalog            
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 16.919           

73 PREJETE DONACIJE  -          
730 Prejete donacije iz domačih virov  -          
731 Prejete donacije iz tujine  -          

74 TRANSFERNI PRIHODKI  99.410 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 99.410  
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.929.695  
40 TEKOČI ODHODKI           784.506        

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 155.012        
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 27.025         
402 Izdatki za blago in storitve 579.588         
403 Plačila domačih obresti 22.881       
409 Rezerve          

41 TEKOČI TRANSFERI 840.363        
410 Subvencije -        
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 545.849         
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 74.474       
413 Drugi tekoči domači transferi 220.040        
414 Tekoči transferi v tujino  -          

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 304.826        
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 304.826        
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki -         

            432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom          
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK  (I.-II.) 87.153            

 (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)            
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA                   
      KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) - 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
750 Prejeta vračila danih posojil - 
751 Prodaja kapitalskih deležev      
752 Kupnine iz naslova privatizacije  -          

 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH             
     DELEŽEV (440+441+442)  -          

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  -          
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  -          
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  -          

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE               
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 71.001            

50 ZADOLŽEVANJE 71.001 
500 Domače zadolževanje 71.001            

 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 150.868 
55 ODPLAČILO DOLGA           150.868 

550 Odplačilo domačega dolga           150.868   
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU          
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 7.286         
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -79.867   
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX)  87.153 
 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31.12.2017            -7.585       

 
Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se 
stanje sredstev na računu konec leta 2018 prenese v 
proračun občine za leto 2019. 
 

3. člen 
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 41009-001/2019-20 
Datum: 10. 4. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Benedikt 

 
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta 
Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/2018) je Občinski svet Občine Benedikt na 4. redni 
seji dne 10.4.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE BENEDIKT 

1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero prispevka za območje občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/20017) (v 
nadaljevanju: Odlok) se 3. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

»3. člen 
(pomen pojmov) 

Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega 
se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno 
opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.  
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
a) Komunalna oprema je po tem odloku: 
• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje 

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja 

• objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 

b) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je 
plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga 
zavezanec plača občini.  
c) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne 
opreme, ki ga zavezanec plača občini. 
č) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo 
opremljeno s komunalno opremo iz programa 
opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 
novo priključuje na komunalno opremo iz programa 
opremljanja.  
d) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik 
objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo 
komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali 
spreminja njegovo namembnost. Zavezanec za plačilo 
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komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
je tudi:  
• zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za 

novo komunalno opremo iz programa opremljanja v 
kolikor se komunalna oprema iz programa 
opremljanja neposredno ali posredno priključuje na 
obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že 
zgrajeno komunalno opremo,  

• investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju 
za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan 
program opremljanja, pa se nova komunalna 
oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju 
posredno ali neposredno priključuje na obstoječo 
komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno 
komunalno opremo.  

e) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma 
območje njene uporabe.  
f) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del 
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo 
bremenili določljive zavezance. 
g) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali 
njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je 
objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati 
komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 
h) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh 
tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 
9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem 
območju  se štejejo neto tlorisne površine vseh 
obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine 
na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte 
izračunajo na podlagi prostorskega akta občine. 
i) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen 
objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim 
prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.« 
 

2. člen 
7. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»7. člen 
(površina parcele) 

(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina 
gradbene parcele. 
(2) Površina gradbene parcele se za objekte, za katere 
se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz 
veljavnih prostorskih aktov Občine Benedikt. 
(3) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi 
akti se parcela za odmero komunalnega prispevka določi 
skladno z grafičnim delom prostorskega akta. 
(4) V primerih, ko gradbena parcela objekta ni določena, 
se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot 
stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.« 
 

3. člen 
11. člen Odloka se spremeni tako, da znaša faktor 
dejavnosti Kdejavnosti v preglednici 1 za 
dvostanovanjske stavbe 1,30. 
 

4. člen 
V 13. členu Odloka se spremeni Preglednica 5, kot sledi: 
Preglednica 5: Obračunski stroški, preračunani na m2 
parcele in m2 neto tlorisne površine objektov na delno 
opremljenih zemljiščih na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne opreme¸ 
 
 

Vrsta 
komunalne 

opreme 

Oznaka 
obračunskega 

območja 

Strošek 
na 

enoto – 
Cpij 
(v 

EUR/m2) 

Strošek 
na 

enoto – 
Ctij 
(v 

EUR/m2) 

Vodovod 
VOD – 
vodovodno 
omrežje 

0,93 4,09 

Kanalizacija 
Ceste 

KAN – 
kanalizacijsko 
omrežje 

0,88 3,21 

CE1 – cestno 
omrežje 1,85 8,47 

Ceste CE2 – cestno 
omrežje 1,10 6,26 

Urejene javne 
površine 

UJP – urejene 
javne površine 0,04 0,17 

 
5. člen 

17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
» 17. člen 

(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne 
vloge. 
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za 
odločitev o pritožbi je 15 dni. 
 

6. člen 
V 18. členu Odloka se drugi odstavek spremeni tako, da 
se glasi: 
»(2) Vlaganja v komunalno opremo investitor dokazuje z 
računi ali drugimi ustreznimi listinami, ki jih mora 
predložiti občini. Šteje se, da je investitor na ta način v 
naravi plačal del komunalnega prispevka Občini Benedikt 
za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor 
je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo 
priključeval, skladno z določili tega odloka.« 
 

7. člen 
21. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»21. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega 

prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture. 
(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in 
posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v 
CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in 
zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov. 
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v 
celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-
stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v 
splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana 
odloči občinski svet. V tem primeru mora občina 
oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 
(4) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov. 
(5) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki 
nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in 
se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo 
funkcijo osnovnega objekta. 
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(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov 
zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega 
objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega 
objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem 
stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, 
tudi na drugi, nadomestni lokaciji.« 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

8. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo sprememb in dopolnitev tega odloka, se 
končajo po do tedaj veljavnih predpisih. 

 
9. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 35401-002/2019-3 
Datum:   10. 4. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
457. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Benedikt 
 
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 15. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 22/2018) je Občinski svet Občine Benedikt na 
4. redni seji dne 10.4.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE V OBČINI BENEDIKT 
 

1. člen 
S tem odlokom se določi višina stroškov lokacijske 
preveritve, ki jih Občina Benedikt zaračuna investitorju 
oz. pobudniku, razen v primeru, ko je investitor oz. 
pobudnik Občina Benedikt. 
 

2. člen 
Občina Benedikt zaračuna investitorju oziroma 
pobudniku stroške iz prejšnjega člena kot nadomestilo 
stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve: 
• na podlagi pobude investitorja za določanje obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, 
• na podlagi pobude investitorja, ki želi individualno 

odstopiti od prostorskih izvedenih pogojev, 
• na podlagi pobude investitorja zaradi omogočanja 

začasne rabe prostora. 
 

3. člen 
Stroški za lokacijsko preveritev znašajo 1.500,00 EUR, 
ne glede na njen namen. 
 

4. člen 
Stroške v postopku posamične lokacijske preveritve 

občinska uprava odmeri s sklepom na podlagi tega 
odloka po tem, ko prejme od investitorja oziroma 
pobudnika pobudo s priloženim elaboratom lokacijske 
preveritve. Plačilo stroškov je pogoj za obravnavno 
elaborata in izvedbo postopka lokacijske preveritve. 

Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske 
preveritve investitorju oziroma pobudniku ne zagotavlja 
potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu. 

V primeru prekinitve postopka ali umika vloge s strani 
pobudnika, pobudnik ni upravičen do vračila plačanega 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve. 
 

5. člen 
Prihodki iz naslova lokacijske preveritve so namenski vir 
občine za financiranje nalog urejanja prostora. 
 

6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 35061-001/2019-3 
Datum:   10. 4. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
OBČINA BLED 

 
458. Odlok o Programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje Občinskega  podrobnega 
prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu ter 
merilih za odmero komunalnega prispevka 

 
Občinski svet Občine Bled je na podlagi 152. in 153. 
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 
61/17), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. 
člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena statuta 
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) na 
2. redni seji dne 19.2.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

ZA OBMOČJE OBČINSKEGA  PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA BL-27 SELIŠE NA BLEDU 

TER MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu, ki je podlaga 
za odmero komunalnega prispevka za ureditveno 
območje programa opremljanja, ter merila za odmero 
komunalnega prispevka (v nadaljevanju: program 
opremljanja). 
(2) Program opremljanja velja za ureditveno območje 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 
Seliše na Bledu. 
(3) Odlok določa: 
• vrste komunalne opreme, ki se obračunava v 

komunalnem prispevku; 
• obračunska območja za posamezne vrste 

komunalne opreme; 
• skupne in obračunske stroške za posamezne vrste 

komunalne opreme; 
• preračun obračunskih stroškov posameznih vrst 

komunalne opreme na enoto mere; 
• podrobnejša merila za odmero komunalnega 

prispevka; 
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• druga določila v zvezi z odmero komunalnega 
prispevka. 

 
2. člen 

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, 
kot jih določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje in 
predpisi, ki urejajo merila za odmero komunalnega 
prispevka. 
 
II. Komunalna oprema, obračunska območja ter 

skupni in obračunski stroški komunalne 
opreme 

 
3. člen 

(1) Program opremljanja obravnava sledečo komunalno 
opremo na območju Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta  BL-27 Seliše na Bledu: 
• javne površine (oznaka obračunskega območja JP), 

ki zajema omrežje cest, peš promet, kolesarski 

promet, javno razsvetljavo in druge javne površine 
(javne parkovne površine); 

• vodovodno omrežje (oznaka obračunskega 
območja VO), ki zajema vodovodno omrežje za 
sanitarno vodo in vodo za gašenje; 

• kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega 
območja KA), ki zajema odvajanje odpadnih in 
padavinskih vod. 

(2) Grafični izris komunalne opreme je razviden iz 
grafičnih prilog Programa opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
BL-27 Seliše na Bledu.  
 

4. člen 
(1) Skupna površina parcel obračunskega območja in 
neto tlorisna površina objektov na obračunskem območju 
za posamezno vrsto komunalne opreme znaša: 
 

 
Vrsta opreme Obračunsko območje Površina parcel 

(m2) 
NTP objektov 
(m2) 

Javne površine  JP 44.964,00 36.073,23 
Vodovodno omrežje VO 36.089,00 32.167,93 
Kanalizacijsko omrežje KA 36.089,00 32.167,93 

 
(2) Grafični izris obračunskih območij in funkcionalnih enot je razviden iz grafičnih prilog Programa opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu. 
 

5. člen 
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme znašajo: 
 

Vrsta opreme  Obračunsko območje Vrednost (€) 
Javne površine JP 804.421,00 
Vodovodno omrežje VO 120.741,00 
Kanalizacijsko omrežje KA 212.691,00 

 
(2) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) za določeno komunalno opremo na 
posameznem obračunskem območju ter za posamezno funkcionalno enoto, so: 
 
FUNKCIONALNA ENOTA A 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 61.882,92 4.560,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 29.206,93 4.560,00 6,41 
Kanalizacijsko omrežje KA 41.675,60 4.560,00 9,14 
SKUPAJ 

 
132.765,44   29,12 

 
FUNKCIONALNA ENOTA B 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 92.824,37 6.840,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 43.810,39 6.840,00 6,41 
Kanalizacijsko omrežje KA 62.513,40 6.840,00 9,14 
SKUPAJ 

 
199.148,16   29,12 

 
FUNKCIONALNA ENOTA C 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 56.726,01 4.180,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 11.764,60 4.180,00 2,81 
Kanalizacijsko omrežje KA 11.764,60 4.180,00 2,81 
SKUPAJ 

 
80.255,22   19,20 

 
 
FUNKCIONALNA ENOTA D 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 122.137,33 9.000,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 57.645,25 9.000,00 6,41 
Kanalizacijsko omrežje KA 82.254,47 9.000,00 9,14 
SKUPAJ 

 
262.037,06   29,12 
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FUNKCIONALNA ENOTA E (za E1 in E2) 
        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 

Javne površine JP 53.632,30 6.059,00 8,85 
Vodovodno omrežje VO 25.312,88 6.059,00 4,18 
Kanalizacijsko omrežje KA 36.119,15 6.059,00 5,96 
SKUPAJ 

 
115.064,32   18,99 

 
FUNKCIONALNA ENOTA E (za E3) 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 19.181,58 2.167,00 8,85 
Vodovodno omrežje VO 9.053,14 2.167,00 4,18 
Kanalizacijsko omrežje KA 12.918,00 2.167,00 5,96 
SKUPAJ 

 
41.152,73   18,99 

 
FUNKCIONALNA ENOTA F 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 22.418,99 1.652,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 10.581,11 1.652,00 6,41 
Kanalizacijsko omrežje KA 15.098,27 1.652,00 9,14 
SKUPAJ 

 
48.098,36   29,12 

 
FUNKCIONALNA ENOTA G 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 78.860,01 5.811,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 37.219,62 5.811,00 6,41 
Kanalizacijsko omrežje KA 53.108,97 5.811,00 9,14 
SKUPAJ 

 
169.188,59   29,12 

 
FUNKCIONALNA ENOTA H 

        Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Aparcela v m2 Cpi v €/m2 
Javne površine JP 63.714,98 4.695,00 13,57 
Vodovodno omrežje VO 13.214,07 4.695,00 2,81 
Kanalizacijsko omrežje KA 13.214,07 4.695,00 2,81 
SKUPAJ 

 
90.143,12   19,20 

 
(3) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno komunalno opremo na 
posameznem obračunskem območju ter za posamezno funkcionalno enoto, so: 
FUNKCIONALNA ENOTA A 
 

   Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 61.882,92 3.948,73 15,67 
Vodovodno omrežje VO 29.206,93 3.948,73 7,40 
Kanalizacijsko omrežje KA 41.675,60 3.948,73 10,55 
SKUPAJ 

 
132.765,44   33,62 

 
FUNKCIONALNA ENOTA B 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 92.824,37 9.288,56 9,99 
Vodovodno omrežje VO 43.810,39 9.288,56 4,72 
Kanalizacijsko omrežje KA 62.513,40 9.288,56 6,73 
SKUPAJ 

 
199.148,16   21,44 

 
FUNKCIONALNA ENOTA C 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 56.726,01 2.103,30 26,97 
Vodovodno omrežje VO 11.764,60 2.103,30 5,59 
Kanalizacijsko omrežje KA 11.764,60 2.103,30 5,59 
SKUPAJ 

 
80.255,22   38,16 

 
FUNKCIONALNA ENOTA D 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 122.137,33 3.048,60 40,06 
Vodovodno omrežje VO 57.645,25 3.048,60 18,91 
Kanalizacijsko omrežje KA 82.254,47 3.048,60 26,98 
SKUPAJ 

 
262.037,06   85,95 
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FUNKCIONALNA ENOTA E (za E1 in E2) 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 53.632,30 5.779,00 9,28 
Vodovodno omrežje VO 25.312,88 5.779,00 4,38 
Kanalizacijsko omrežje KA 36.119,15 5.779,00 6,25 
SKUPAJ 

 
115.064,32   19,91 

 
FUNKCIONALNA ENOTA E (za E3) 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 19.181,58 1.576,00 12,17 
Vodovodno omrežje VO 9.053,14 1.576,00 5,74 
Kanalizacijsko omrežje KA 12.918,00 1.576,00 8,20 
SKUPAJ 

 
41.152,73   26,11 

 
FUNKCIONALNA ENOTA F 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 22.418,99 1.566,70 14,31 
Vodovodno omrežje VO 10.581,11 1.566,70 6,75 
Kanalizacijsko omrežje KA 15.098,27 1.566,70 9,64 
SKUPAJ 

 
48.098,36   30,70 

 
FUNKCIONALNA ENOTA G 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 78.860,01 6.960,34 11,33 
Vodovodno omrežje VO 37.219,62 6.960,34 5,35 
Kanalizacijsko omrežje KA 53.108,97 6.960,34 7,63 
SKUPAJ 

 
169.188,59   24,31 

 
FUNKCIONALNA ENOTA H 
 
Vrsta  opreme Obračunsko območje So v € ∑ Atlorisna v m2 Cti v €/m2 
Javne površine JP 63.714,98 1.802,00 35,36 
Vodovodno omrežje VO 13.214,07 1.802,00 7,33 
Kanalizacijsko omrežje KA 13.214,07 1.802,00 7,33 
SKUPAJ 

 
90.143,12   50,02 

 
III. Izračun višine komunalnega prispevka 
 

6. člen 
(1) Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in 
odmeri zavezancu, kadar: 
• se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo 

omogočena uporaba predvidene nove komunalne 
opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali 
naslednjem letu; 

• zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na 
obračunskem območju in s tem spreminja 
namembnost objekta; 

• zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na 
obračunskem območju in s tem povečuje neto 
tlorisno površino objekta. 

 
7. člen 

(1) Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo 
sledeča merila: 
• površina parcele; 
• neto tlorisna površina objekta) 
• razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto 

tlorisne površine objekta (Dt); 
• opremljenost parcele s komunalno opremo; 
• namembnost objekta; 
• obračunski stroški posameznih vrst komunalne 

opreme na ustreznem obračunskem območju, 
preračunani na enoto mere, torej na m2 parcele 

(Cpi) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Cti), ki 
so ustrezno indeksirani. 

 
8. člen 

(1) Višina komunalnega prispevka se določi po sledeči 
formuli: 
 

KPi = (Aparcela * Cpi * Dp) + (K * Atlorisna * Cti 
* Dt), 

pri čemer je: 
• KPi - komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme 
• Aparcela - površina parcele (m2) 
• Atlorisna - neto tlorisna površina objekta (m2) 
• K - faktor dejavnosti 
• Dpi - delež parcele pri izračunu komunalnega 

prispevka 
• Dti - delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka 
• Cpi - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele 

z določeno komunalno opremo na obračunskem 
območju 

• Cti - stroški opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju. 

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na sledeči 
način: 
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KP = ∑ KPi * i 

 
pri čemer je: 
• KP – celotni izračunani komunalni prispevek 
• ∑ KPi – vsota komunalnih prispevkov za 

posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se 
objekt priključuje 

• i – povprečni letni indeks cen  
• Seštevek zneskov po formuli iz prvega in drugega 

odstavka tega člena je komunalni prispevek, ki se 
ga odmeri zavezancu. 

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja (DGD). 
(4) Kadar površine parcele ni mogoče določiti na način 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni 
določena, se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz 
veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.  
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz 
prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta 
pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana 
vrednost nadomesti spremenljivko Aparcela iz formule za 
izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto 
komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena. 
(6) Pri določitvi neto tlorisne površine objekta se 
upošteva: 
• neto tlorisna površina iz dokumentacije za 

pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 
• neto tlorisna površina po podatkih iz uradnih 

evidenc, 
• neto tlorisna površina pridobljena po izvedenem 

ugotovitvenem postopku, s katerim občinski organ 
pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere 
komunalnega prispevka. 

(7) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za 
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 
povzame iz dokumentacije za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja (DGD), ki mora biti izračunana po 
standardu SIST ISO 9836 in skladna z ostalimi predpisi, 
ki urejajo pojem površine objekta. V primeru nejasnosti 
se neto tlorisna površina ugotovi na temelju izvedenega 
ugotovitvenega postopka s strani občinske uprave ob 
določilih veljavnih standardov in predpisov. 
(8) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni 
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa 
nadomesti spremenljivko Atlorisna iz formule za izračun 
komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne 
opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena. 
 

9. člen 

(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se 
komunalni prispevek obračuna na enak način, kot je 
določen v prejšnjem členu. 
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri 
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje 
na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega 
objekta, če se opremljenost z komunalno opremo ne 
spreminja, se za izračun komunalnega prispevka 
upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru 
se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna 
stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva 
zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma 
faktor dejavnosti.  
(3) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino 
objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni 
prispevek odmeri tako, da se izračunata višina 
komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta in višina 
komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni 
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno 
razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek ne plača. 
(4) V primeru nadomestne gradnje se komunalni 
prispevek obračuna na enak način, kot je določen v 
prejšnjem odstavku. 
 

10. člen 
(1) Komunalni prispevek za priklop objektov znotraj 
ureditvenega območja programa opremljanja na 
obstoječo komunalno opremo izven ureditvenega 
območja programa opremljanja se zavezancem ne 
odmeri.  
 
IV. Podrobnejša merila za odmero komunalnega 

prispevka 
 

11. člen 
(1) Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri 
izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne 
površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka 
je  
 

Dpi : Dti = 0,35 : 0,65 
 

12. člen 
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, 
ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo 
enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega 
pomena in sicer: 
(2)  
 

 
Šifra (CC-SI) Faktor dejavnosti (K) Opis objekta 
11221 1,3 Tri- in večstanovanjske stavbe 
11222 1,3 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
121 1,3 Gostinske stavbe 
122 0,7 Upravne in pisarniške stavbe 
123 1,3 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
12410 1,3 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 

ter z njimi povezane stavbe 
1242 0,7 Garažne stavbe in deli stavb, namenjeni parkiranju osebnih vozil, 

razen garaž v eno in dvostanovanjskih objektih (CCSI: 11100 in 
11210), ki se obračunajo s faktorjem dejavnosti za klasifikacijo 
pretežnega namena stavbe 

125 1,3 Industrijske stavbe in skladišča 
1271 0,7 Nestanovanjske kmetijske stavbe 
1274 0,7 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
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23 1,3 Kompleksni industrijski objekti 
24 1,3 Drugi gradbeni inženirski objekti 

 
(3) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v 
zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na 
skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi uredbe, 
ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst 
objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. 
V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na 
zgoraj opisan način, velja, da je faktor dejavnosti po tem 
odloku 1. 
 

13. člen 
(1) Za indeksiranje stroškov iz 5. člena tega odloka se 
uporabi povprečni letni indeks cen (IGM) za posamezno 
leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod rubriko »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. 
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve 
tega odloka. 
 
V. Odločba o odmeri komunalnega prispevka 
 

14. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z 
odločbo: 
• na zahtevo zavezanca; 
• po uradni dolžnosti. 

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka 
začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, 
mora biti zahtevi priložen tisti del dokumentacije za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je potreben 
za odmero komunalnega prispevka. 
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka 
začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne 
enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote 
priložen tisti del dokumentacije za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero 
komunalnega prispevka. 
(4) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek 
občinska uprava odmeri tudi v primeru izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
Za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, se ne šteje: 
• izboljšav, ki so posledica napredka tehnike; 
• vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja 

obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu 
delovanju te opreme; 

• prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim 
in tehničnim standardom ter 

• odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni 
opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje. 

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi  četrtega 
odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno vso novo 
komunalno opremo, ki je predvidna s programom 
opremljanja, tudi če je ta grajena fazno. 
(6) Če se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se podatki, ki so 
potrebni za odmero komunalnega prispevka, pridobijo iz 
uradnih evidenc. 
(7) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek 
občinska uprava odmeri tudi če občina na podlagi 
odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc 
ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil 
namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in 
ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega 
prispevka. 

(8) Rok za izdajo odločbe  je 15 dni. O izdani odločbi 
občina po potrebi obvesti tudi upravno enoto. 
(9) Zoper odločbo  je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 
 

15. člen 
(1) Odmera komunalnega prispevka za objekte znotraj 
ureditvenega območja programa opremljanja se v 
nedokončanih postopkih do začetka veljavnosti tega 
odloka odmerja po veljavnem predpisu, ki je veljal do 
dneva podane vloge. 
 

16. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne 
infrastrukture se komunalni prispevek po tem odloku ne 
plača. 
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s 
sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec 
za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, 
uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z 
enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil 
prejšnji. 
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo 
neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za 
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in 
zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst 
objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma 
pravna oseba, katere ustanovitelj je občina ali država. 
(4) Zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo se komunalni prispevek ne odmeri 
za obstoječi objekt znotraj območja funkcionalne enote C 
in sicer v obsegu neto tlorisne površine in namembnosti 
objekta kot je razvidna iz uradnih evidenc na dan 
uveljavitve tega odloka. Za odmero komunalnega 
prispevka v primeru priključevanja objekta znotraj 
območja funkcionalne enote C na novo komunalno 
opremo ter v primeru rekonstrukcije objekta, s katero 
zavezanec za objekt znotraj območja funkcionalne enote 
C spreminja namembnost objekta oziroma objektu 
povečuje neto tlorisno površino, se  uporabljajo določila 
tega odloka. 
 

 
 

17. člen 
(1) Na predlog investitorja se občina in investitor lahko 
dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno 
ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem 
ali delno opremljenem zemljišču. Takšen dogovor se 
sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju 
se sklene skladno z določili zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17). 
(2) V kolikor posamezni zavezanec na podlagi pravno 
veljavnega dokumenta izkaže, da je katerikoli upravičen 
obračunski strošek iz programa opremljanja poravnal v 
denarju ali v naravi že pred odmero komunalnega 
prispevka, se mu znesek odmerjenega komunalnega 
prispevka ustrezno zniža.  
 

18. člen 
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v evrih brez davka 
na dodano vrednost. 
 

19. člen 
(1) Program opremljanja z računskimi in grafičnimi 
prilogami je na vpogled na sedežu Občine Bled. 
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20. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati  
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje občinskega  podrobnega prostorskega načrta 
BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 71/2015). 
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno 
območje programa opremljanja v    
delih, ki jih ta odlok ne ureja oziroma  v delih, kjer je 
uporaba izrecno določena, uporabljajo tudi določila 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2017). 
 

21. člen 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 034-2/2019-10 
Datum:19.2.2019 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
OBČINA BLOKE 

 
459. Zaključni račun proračuna Občine Bloke za 

leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, 98. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
UPB in 14/13-popr.,110/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in Statuta Občine Bloke (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/17-UPB1) je občinski svet na 4. 
redni seji, 11. 4. 2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za 
leto 2018, realiziran v naslednjih zneskih: 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.201.330 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.972.010 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.476.535 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.319.390 
703 Davki na premoženje 107.845 
704 Domači davki na blago in storitve 49.284 
706 Drugi davki  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 495.476 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 30.561 
711 Takse in pristojbine 1.284 
712 Globe in druge denarne kazni 14.293 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 329.056 
714 Drugi nedavčni prihodki 120.281 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 37.470 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 37.470 

73 PREJETE DONACIJE 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 191.850 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1191.096 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.200.300 
40 TEKOČI ODHODKI 752.538 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 161.534 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 27.070 
402 Izdatki za blago in storitve 559.532 
403 Plačila domačih obresti 0 
409 Rezerve 4.403 

41 TEKOČI TRANSFERI 637.163 
410 Subvencije 11.200 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 413.365 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 62.904 
413 Drugi tekoči domači transferi 149.694 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 787.564 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 787.564 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 23.034 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 23.034 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 1.030 
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 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 0 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 
550 Odplačila domačega dolga 0 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 1.030 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -1.030 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 591.139 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2018 
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Bloke za leto 2018. 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2018 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka.: 4103-0001/2019 
Datum: 11. 4. 2019 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
460. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za 

leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB in dopolnitve),   

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  
in  Statuta Občine Bloke-UPB1 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/2017) je Občinski svet Občine 
Bloke na 4. redni seji, 11. 4. 2019, sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA 

OBČINE BLOKE ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Bloke 
za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna  
2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov  
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
 
 

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.367.414 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.895.250 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.412.873 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.261.751 
703 Davki na premoženje 105.122 
704 Domači davki na blago in storitve 46.000 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 482.377 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 32.000 
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711 Takse in pristojbine 1.500 
712 Globe in druge denarne kazni 15.000 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 302.100 
714 Drugi nedavčni prihodki 131.777 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 40.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 432.164 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 432.164 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.957.690 
40 TEKOČI ODHODKI 812.940 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 174.716 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 28.005 
402 Izdatki za blago in storitve 600.836 
403 Plačila domačih obresti  
409 Rezerve 9.383 

41 TEKOČI TRANSFERI 698373 
410 Subvencije 15.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 457.200 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 65.720 
413 Drugi tekoči domači transferi 160.453 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.429.277 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.429.277 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.100 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 15.000 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.100 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -590.276 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 0 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 
550 Odplačila domačega dolga 0 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -590.276 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 590.276 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 591.140 

 
Posebni del  proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje  
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov.  Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na  podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
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Namenski prihodki  proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem  stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji  prihodki: 
• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 

varstvu pred požari (Uradni list RS,št. 71/93, 87/01 
in 110/02); 

• prihodki od turistične takse; 
• prihodki iz naslova okoljska dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; 
• prihodki iz naslova okoljska dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda; 

• prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih 
cest; 

• prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 
določene namene;; 

• prispevki občanov za izgradnjo komunalne 
infrastrukture. 

Namenski prihodki, ki niso bili porabljeni v tekočem letu 
se prenesejo v proračun za naslednje leto. 
 

4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v 
posebnem delu proračuna med glavnimi programi v 
okviru področja proračunske porabe, če nastanejo za to 
utemeljeni razlog, če je na določenih postavkah manjša 
realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih 
sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe 
med proračunskimi postavkami tudi med programskimi 
področji proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz 
nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih 
utemeljenih razlogov. 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2019-2022, če je to potrebno za 
pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. 

Župan s poročilom o zaključnem računu proračuna 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2018 in njegovi realizaciji. 

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto 
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na 
postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina 
izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru 
že odprte proračunske postavke. 
 

5. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih 

transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s 
pogodbo. Če višina sredstev za posameznega 
proračunskega porabnika ne presega 5.000 € se 
sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v 
skladu z likvidnostjo proračuna. 
 

6. člen 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 

razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ji je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle  v plačilo v prihodnjih letih 
za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz 
skladov EU.  
 

7. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekti, za katere se zaradi 
prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja 
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta, razen v primeru, če 
gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. 
 

8. člen 
Proračunski skladi je: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 0,2 

% skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega 
leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno 
doseženih sredstev  proračunske rezerve doseže 1,5 % 
vseh proračunskih sredstev. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem  
obvesti občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravlanja in prodaje stvarnega  in 

finančnega premoženja države 
 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 
zadolži v skladu z ZJF. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Bloke, v letu 
2018 ne sme preseči z zakonom določenega zneska. 
 

11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 
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ustanoviteljica občina se lahko v letu 2019 zadolžijo 
samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
V obdobje začasnega financiranja občine Bloke v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0001/2019 
Datum: 11. 4. 2019 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
461. Odlok o predkupni pravici Občine Bloke 
 
Na podlagi 4. točke 189. člena Zakona o urejanju 
prostora ZUreP-2 ( Uradni list RS, št. 61/17), 6. in 15. 
člena Statuta občine Bloke -  UPB1 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 62/17) je občinski svet Občine Bloke  
na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE BLOKE 

 
I. Splošne določbe 
 

1.člen 
Ta odlok določa območja predkupne pravice občine na 
nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice 
na teh območjih. 
 

2.člen 
1. Območje predkupne pravice obsega: 
• za obrtno cono Nova vas na naslednjih  parcelah: 

1397, 1388, 1387, 1382, 1381, 1377, 1376, 1374, 
1372, 1370 v k. o. 1683  Nova vas, 

• za razširitev pokopališča pri Fari na parceli: 1203/9, 
1203/10 k. o. 1683 Nova vas, 

• za ureditev gradbenih parcel za  stanovanjsko 
naselje v Novi vasi, ureditev in ureditev dostopnih 
poti na parcelah: 1/6, 1/36, 1/37,1/103, 1638/2, 
1643/1, 1/90, 5/3, 5/2, 2/1, *153, *154, 1639, 1/110, 
1/111, 1/112, 1/16  v k. o. 1683 Nova vas, 

•  za ureditev območja zelenih površin in rekreacije v 
Novi vasi na parcelah: 111/1, 116, 117 in 122/1 k. o. 
1683 Nova vas, 

• za ureditev centra Nove vasi na parcelah: 39/2, 
39/3, 1646, 1647, *3/1, *119, 32, *1/1, 22, *1/2, 
737/3  k. o. 1683 Nova vas, 

• za ureditev stanovanjskega naselja v Velikih Blokah 
na parceli: in 113.S k. o. 1673 Velike Bloke, 

• za ureditev turistične cone ob Bloškem jezeru na 
parcelah: *2,  961, 1012/8, 1012/5, 1012/2, 1012/1, 
1016/1 k .o. 1684 Volčje. 

Območja naselij so vrisana v kartah  do parcele 
natančno in so sestavni del tega odloka. 
2. Območje predkupne pravice obsega tudi območja na 
kmetijskih, gozdnih, vodnih  in drugih zemljiščih za 
namen graditve objektov gospodarske javne 
infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

3.člen 
Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih 

gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja 
njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi 
občinskimi prostorskimi akti oziroma z drugimi predpisi. 

Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne 
infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter 
vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje 
območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi 
akti. 
 
II. Način uveljavljanja predkupne pravice 
 

4. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na 
nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu 
tega odloka. 
 

5.člen 
O uveljavljanju ali ne uveljavljanju zakonite predkupne 
pravice  in o nakupu nepremičnin odloča župan. 
 
III. Prehodna in končna določba 
 

6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o 

predkupni pravici Občine Bloke na nepremičninah 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014 in 62/2017). 
 
Številka: 007-0002/2019 
Datum: 11. 4. 2019 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
462. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 247. člena Zakona o Urejanju prostora 
(ZUreP-2) (uradni list RS, št. 61/17) in  15. člen Statuta 
Občine Bloke (uradno prečiščeno besedilo UPB1, 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17) je občinski 
svet Občine Bloke na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
odvzame nepremičninam na:    
• parceli št. 756/1 k. o. 1690 Studenec  ID zaznambe 

15906756   
• parceli št. 489/23 k. o. 1693 Topol ID zaznambe 

18000132 
• parceli št. 489/20 k. o. 1693 Topol ID zaznambe 

18000132 
• parceli št. 489/18 k. o. 1693 Topol ID zaznambe 

18000132 
• parceli št. 489/34 k. o. 1693 Topol ID zaznambe 

18911756 
• parceli št. 489/35 k. o. 1693 Topol ID zaznambe 

18911756 
• parceli št. 1184/1 k. o. 1693 Topol ID zaznambe 

12242533 
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• parceli št. 1628/2 k. o. 1683 Nova vas ID zaznambe 
12242518 

 
II. 

Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra se pri 
nepremičninah parcelah št. 756/1 k. o. 1690 Studenec, 
parcelah št. 489/23, 489/20, 489/18, 489/34, 489/35 in 
1184/1 k. o. 1693 Topol  in parceli št. 1628/2 k. o. 1683 
Nova vas v zemljiški knjigi izbriše zaznamba grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 
 

III. 
Ta sklep se objavi V Uradnem glasilu Slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0008/2019 
Datum: 11. 4. 2019 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
463. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bloke – UPB1 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17) in 245. člena 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 
61/2017)   je Občinski svet Občine Bloke na 4. redni seji 
dne 11.4.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 
 

1. člen. 
S tem sklepom pridobijo  zemljišče v lasti občine Bloke: 
 
PARCELA 
ŠT. 

KATASTRSKA 
OBČINA 

ID 
ŠTEVILKA 

DELEŽ 
 

cesta 

489/23 1693 Topol ID 
6435570 

1/1 lokalna 
cesta št. 
229051 
Studenec – 
Loški potok 

489/20 1693 Topol ID 
6435574 

1/1 lokalna 
cesta št. 
229051 
Studenec – 
Loški potok 

489/18 1693 Topol ID 
6435567 

1/1 lokalna 
cesta št. 
229051 
Studenec – 
Loški potok 

489/34 1693 Topol ID 
6896090 

1/1 lokalna 
cesta št. 
229051 
Studenec – 
Loški potok 

489/35 1693 Topol ID 
6896089 

1/1 lokalna 
cesta št. 
229051 
Studenec – 
Loški potok 

1184/1 1693 Topol ID 
2975014 

1/1 lokalna 
cesta št. 
229051 
Studenec – 

Loški potok 
 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

2. člen 
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda 
po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe, se le – ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev,  
kjer se v prvem členu navedenih nepremičninah 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-0010/2019 
Datum: 11. 4. 2019 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
464. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-

izobraževalnih programov v vrtcih na območju 
Občine Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05 in 93/15) ter 6. točke 7. člena in 16. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. redni seji, dne 17. 4. 
2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI EKONOMSKIH CEN VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V VRTCIH NA 
OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
1. člen 

Cene vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem znašajo 
mesečno na otroka v vrtcih, kot sledi: 
(1.) v vrtcu »Murenčki« pri Osnovni šoli Davorina Jenka 
Cerklje na Gorenjskem (javni vrtec): 
 

 
Program 

Ekonomska cena 
programa v evrih 

Strošek živil v 
evrih 

I. Celodnevni 
program 

  

Oddelek za 1. 
starostno 
obdobje 

467,00 EUR 1,90 EUR / 
dan 

Kombinirani 
oddelek 

368,00 EUR 1,90 EUR / 
dan 

Oddelek za 2. 
starostno 
obdobje 

329,00 EUR 1,90 EUR / 
dan 
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(2.) v Marijinem vrtcu, Cerklje (zasebni vrtec s 
koncesijo): 
 

 
Program 

Ekonomska 
cena programa 
v evrih 

Strošek 
živil v evrih 

I. Celodnevni program   
Oddelek za 1. starostno 
obdobje 

475,00 EUR 1,90 EUR / 
dan 

Kombinirani oddelek 393,00 EUR 1,90 EUR / 
dan 

Oddelek za 2. starostno 
obdobje 

353,00 EUR 1,90 EUR / 
dan 

 
(3.) v vrtcu Kepica Mojca d.o.o. (zasebni vrtec s 
koncesijo) : 
 

 
Program 

Ekonomska cena 
programa v evrih 

Strošek 
živil v evrih 

I. Celodnevni 
program 

  

Oddelek za 1. 
starostno obdobje 

475,00 EUR 2,13 EUR / 
dan 

 
2. člen 

Določi se cena zamudne ure za starše, ki ne upoštevajo 
obratovalnega časa vrtca, in sicer 8,00 EUR na vsako 
začeto uro. 
 

3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 

in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 5. 
2019 dalje.  

Z dnem uporabe tega sklepa prenehata veljati Sklep o 
določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih 
programov v vrtcih na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18). 
 
Številka: 602-01/2019-04 
Datum: 17. 4. 2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, župan 

 
 

 
465. Sklep o izdaji soglasja k ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 43., 99. in tretjega odstavka 101. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 
31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 
102/15 in 76/17) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16), je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 4. redni seji, dne 17. 4. 2019, sprejel 
 

SKLEP 
O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNOVARSTVENE 

STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI 
CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

1. člen 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem daje 
soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki jo je 
predlagal izvajalec storitve koncesionar 
Socialnovarstveni zavod Taber. 
 

2. člen 
Višina ekonomske cene socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu, subvencija občine in višina 
cena, ki jo prispevajo uporabniki storitve, znaša na 
efektivno uro:  
   v EUR na efektivno uro 
 
 Ekonomska 

cena 
storitve  

Občina Cerklje 
na Gorenjskem 

(subvencija) 

Cena storitve za 
uporabnika(prisp
evek uporabnika) 

Delavnik  
(ponedeljek-
sobota) 

19,20 EUR 12,75 EUR 6,45 EUR 

Nedelja 24,87 EUR 16,44 EUR 8,43 EUR 
Praznik 26,77 EUR 17,67 EUR 9,10 EUR 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 5. 2019 
dalje. 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 43/2017). 
 
Številka: 122-05/2017-17 
Cerklje na Gorenjskem, 17. 4. 2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, župan 

 
 

 
OBČINA CERKVENJAK 

 
466. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 

o sofinanciranju dejavnosti društev na 
področju ljubiteljske kulture v Občini 
Cerkvenjak 

 
Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-
ZNOrg), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta 
Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
46/16), je Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 4. 
redni seji dne 10. 4. 2019, sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 

PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI 
DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE 

V OBČINI CERKVENJAK 
 

1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na 
področju ljubiteljske kulture v Občini Cerkvenjak (UGSO,  
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št. 21/17) se v drugi alineji 2. člena doda naslednje 
besedilo: 
• so registrirani za opravljanje programov na področju 

kulture, »oz. imajo v svojem društvu organizirano 
sekcijo ali skupino, ki aktivno deluje na področju 
ljubiteljske kulture« in s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kvaliteto, 

 
2. člen 

V 8. členu Pravilnika se v točki I. Neprogramski del - 
dejavnost umetniških skupin zamenja obstoječa 
razpredelnica z naslednjo razpredelnico: 
 

1. pevska dejavnost – pevski zbor 
ali pevska skupina 

200 točk 

2. pevska dejavnost – pevci ljudskih 
pesmi 

100 točk 

3. folklorna dejavnost 200 točk 
4. instrumentalna skupina 100 točk 
5. skupina ljudskih godcev 100 točk 
6. plesna skupina  100 točk 
7. recitacijska skupina, literarna 

skupina 
50 točk 

8. likovna dejavnost 100 točk 
9. gledališka dejavnost 200 točk 

 
V točki II. Programski del – stimulacija, se obstoječa 
razpredelnica zamenja z naslednjo razpredelnico: 
 

1. sodelovanje posamezne sekcije na 
prireditvi v domačem okolju 

10 točk 

2. organizacija krajevne prireditve 30 točk 
3. samostojni nastop sekcije – priprava 

koncerta, predstave 
100 točk 

4. sodelovanje na revijah – osnovna 
stopnja 

50 točk 

5. sodelovanje na reviji – 2. stopnja 
(upošteva se aktivnost s prejšnjega 
leta) 

200 točk 

6. sodelovanje na reviji ali tekmovanju 
– državni nivo ali državno 
tekmovanje (upošteva se aktivnost 
prejšnjega leta) 

300 točk 

7. izdaja zbornika 150 točk 
8. sodelovanje sekcije izven 

domačega okolja, na organizirani 
prireditvi za širšo javnost 

20 točk 

9. sodelovanje sekcije na 
mednarodnem srečanju na povabilo 
društev (upošteva se aktivnost 
prejšnjega leta) 

100 točk 

10. sodelovanje sekcije na 
mednarodnem srečanju po napotilu 
državne strokovne institucije ali 
strokovne institucije iz tujine, 
sodelovanje na mednarodnem 
tekmovanju (upošteva se aktivnost 
prejšnjega leta) 

300 točk 

11. prireditev razstave 50 točk 
12. izobraževanje kadrov – 

izobraževanje mentorjev, strokovnih 
delavcev in članov umetniških 
skupin, ki se udeležujejo 
izobraževalne oblike v organizaciji 
strokovne zveze 

50 točk 

 
3. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 

Številka: 007-02/2017 
Datum: 10. 4. 2019 
 

 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

 
 

 
 
467. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Cerkvenjak 

 
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 8. člena in 34. člena 
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Cerkvenjak (Uradno glasilo 
slovenskih občin-UGSO, št. 51/2013) in 15. člena Statuta 
Občine Cerkvenjak (UGSO, št. 46/2016) je občinski svet 
Občine Cerkvenjak na svoji 4. redni seji dne, 10.04.2019, 
sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH 
FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI 
CERKVENJAK 

 
1. člen 

S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah se 
spremeni Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Cerkvenjak (MUV, št. 25/09). 
 

2. člen 
V 5. členu Pravilnika se besedilo spremeni na naslednji 
način: 
»Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora 
zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev: 
• MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi 

standardi oziroma mora po učinkovitosti ustrezati 
zahtevam področnega podzakonskega predpisa. 

• Tipska MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o 
lastnostih gradbenega proizvoda z zahtevami 
veljavnega standarda (SIST EN12566-3), ki 
zagotavlja mejne vrednosti parametrov odpadne 
vode, kot jih predpisuje veljavni podzakonski 
predpis (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode).  

• Rastlinska MKČN mora imeti projektno 
dokumentacijo (najmanj tehnološki načrt žigosan s 
strani IZS odgovornega projektanta). 

• Za vsako MKČN (tipsko in rastlinsko) mora 
investitor predložiti izpolnjeno ustrezno poročilo o 
prvih meritvah. 

• Lokacija izgradnje MKČN mora biti izven 
aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja 
javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na 
občinski upravi) razen v primeru, ko objekta fizično 
ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko 
omrežje, ki je predvideno ali vzpostavljeno na 
območju znotraj aglomeracije. 

• Objekt za katerega se bo ali se je nabavila MKČN 
mora biti legalen. 
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• Projekt je upravičen do sofinanciranja, če so stroški 
nastali po 1. 1. 2008.« 

 
3. člen 

V 7. členu Pravilnika se spremeni besedilo prvega 
odstavka na naslednji način: 
»Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo: 
• Osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta, 

ipd.). 
• Račun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s 

popisom del in materiala ter odgovorno osebo za 
izvedbo del. 

• Izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z 
vrsto in obsegom del na objektu. 

• Izjava izvajalca del oz. dobavitelja, da bo oz. je 
opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi. 

• Kopijo sklepa o registraciji izvajalca (dobavitelja), iz 
katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje 
za opravljanje ustrezne dejavnosti. 

• Dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije 
plačanih računov). 

• Za tipske MKČN izjava o lastnostih gradbenega 
proizvoda (SIST EN12566-3).  

• Za rastlinske oziroma individualno projektirane 
MKČN v skladu s področno zakonodajo projektno 
dokumentacijo (DGD ali PZI, minimalno tehnološki 
načrt) o izgradnji MKČN, ki je žigosana s strani IZS 
projektanta.  

• Za vsako MKČN (tipsko in rastlinsko) prve meritve v 
skladu s področnim predpisom (Pravilnikom o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda), ki jih je potrebno dostaviti najkasneje do 
izplačila sredstev po pogodbi o sofinanciranju 
MKČN. 

• Izjava o zaključku naložbe.« 
 

4. člen 
V 8. členu se besedilo spremeni na naslednji način: 
»Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki je 
odprt do porabe zagotovljenih sredstev proračunu Občine 
Cerkvenjak oz. najkasneje do 1. 11. v tekočem letu. 
Sofinancira se do 50 % vrednosti izgradnje (strošek 
dobave in vgradnje) MKČN z DDV oz. v višini največ 
1.500,00 EUR/MKČN. Sredstva se razdelijo med 
vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in 
razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto pri 
čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas 
prejetja. Vloge obravnava in ugotavlja njihovo 
upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa 
komisija, ki jo imenuje župan.« 
 

5. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). 
 

Številka: 007-0006/2009  
Datum:10. 4. 2019 
 

 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

 
 

 
468. Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak 

za leto 2018 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSDPO, 109/08 in 49/09)in 14. člena Statuta občine 
Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016) 
je občinski svet Občine Cerkvenjak na 4. redni seji, dne 
10.4.2019 sprejel  
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak 
za leto 2018. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 
2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018 po 
programski klasifikaciji. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi realizacija načrta razvojnih programov, v katerem 
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov ter njihovi realizaciji v tem letu. 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 
2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 410-2/2019 
Datum: 10.4.2019 
 

 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

 
Priloga: 
• izpis splošnega dela ZR; 

 

KONTO 
  

OPIS 
Realizacija: 

2018 [1] 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 1.855.060 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.609.596 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.434.811 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.338.130 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 61.772 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 34.909 
706   DRUGI DAVKI 0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 174.785 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  45.881 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.788 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  2.104 
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713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 29.163 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 94.849 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 109.691 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 109.691 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 1.928 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  1.928 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    133.846 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 131.846 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 2.000 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 
786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1.784.090 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 657.109 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 208.097 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 33.869 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  408.472 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.671 
409   REZERVE 3.000 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 590.642 
410   SUBVENCIJE 18.000 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 422.846 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 53.107 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  96.688 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 506.813 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 506.813 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 29.526 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 22.441 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 7.085 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 70.970 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 
440   DANA POSOJILA 0 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0 
C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 68.749 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 68.749 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 93.582 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  93.582 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 46.137 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -24.833 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -70.970 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 6.079 
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   

 
 

 
469. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Cerkvenjak 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 15. člena Statuta Občine 
Cerkvenjak (UGSO, št. 46/16), je Občinski svet Občine 

Cerkvenjak, na svoji 4. redni seji, 10. 4. 2019, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O DELNI POVRNITVI 

STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 
VOLITVE V OBČINI CERKVENJAK 

 
 



Št. 20/19.4.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 659 
 

 

1. člen 
V sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Cerkvenjak (MUV, št. 12/2010), 
se v 3. členu besedilo: »razvidnega iz poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču«, spremeni  
tako, da se glasi: »razvidnega iz poročila o kampanji«. 
 

2. člen 
V 5. členu se besedilo: »po predložitvi poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču«, nadomesti z 
besedilom: »po vložitvi zahteve in oddaji finančnega 
poročila preko portala AJPES«. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-01/2019 
Datum: 10. 4. 2019 
 

 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

 
 

 
OBČINA CIRKULANE 

 
470. Sklep o imenovanju odgovorne urednice 

glasila Občine Cirkulane 
 
Na podlagi 11. člena Odloka o javnem glasilu Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/07) in 
30. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1/07, 5/08) je županja občine 
Cirkulane na 3. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE GLASILA 

OBČINE CIRKULANE 
  

1. člen 
 Za odgovorno urednico Glasila Občine Cirkulane se 
imenuje Laura Mohorko Kumer.  
 

2. člen 
Odgovorna urednica je pri svojem delu dolžna spoštovati 
določila Zakona o medijih in določila Odloka o javnem 
glasilu Občine Cirkulane. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-26/2019 
Datum: 26. 3. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 
 

 
471. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora 

Občine Cirkulane 
 
Na podlagi 8. člena Odloka o javnem glasilu Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/07) in 
15. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/17) je občinski svet občine 
Cirkulane na 3. redni seji, dne 26. 3.  2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA OBČINE 

CIRKULANE 
  

1. člen 
V Uredniški odbor se imenujejo: 

1. Mirko Lesjak, član 
2. Marica Zebec, članica 
3. Petra Letonja, članica 
4. Mateja Muršec, članica 
5. Leonida Škrinjar, članica. 

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-25/2019 
Datum: 26. 3. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 
 

 
OBČINA DORNAVA 

 
472. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu 

opravljanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Dornava 

 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - 
uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - 
ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 
56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - 
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. 
US, 92/14 - odl. US, 15/17 – odl. US in 27/17 - ZPro), 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in 
16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo 
Slovenskih občin, št. 30/2014) jo je Občinski svet Občine 
Dornava na svoji 4. redni seji, dne 28.03.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O DOPOLNITVI ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA 

OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI DORNAVA 

 
1. člen 

V Odloku o načinu opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Dornava (Uradno glasilo Slovenskih 
občin, št. 52/2017; v nadaljevanju: odlok) se v drugem 
odstavku 15. člena odloka, doda nova druga alineja, ki 
glasi: 
» - pravico do uporabe počitniške hiše, vikenda, 
praznega stanovanja ali poslovne enote, v kateri ni stalno 
prijavljenih stanovalcev in ni v stalni uporabi;«. 
 

2. člen 
Dosedanja druga in tretja alineja drugega odstavka 15. 
člena odloka postaneta tretja in četrta alineja.  
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3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 354-020/2019 
Datum: 28.03.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

 
473. Letni program športa Občine Dornava za leto 

2019 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 
31/00 – popr.), 6. člena Pravilnika za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Dornava (Glasilo občine 
Dornava, 22.12.2006) in 16. člena Statuta Občine 
Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), 
je Občinski svet Občine Dornava na svoji 4. redni seji 
dne, 28.03.2019, sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Občina Dornava z letnim programom športa določa 
športne programe, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz 
občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti 
potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg 
sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine. 
 

2. člen 
Letni program športa v Občini Dornava za leto 2019 
zagotavlja, da bo Občina Dornava v občinskem 
proračunu za leto 2019 izvajalcem športnih programov 
namenila 15.000,00 EUR , za izvajanje programov 
športa, ki se financirajo iz javnih sredstev. 
 

Namen Višina sredstev 
Športna vzgoja predšolskih otrok  500,00 EUR 
Tekoči transferi v javne zavode in 
druge izvajalce športnih prireditev 

1.200,00 EUR 

Sofinanciranje izvajanja športne 
dejavnosti (dotacija društvom) 

13.300,00 EUR 

Skupaj 15.000,00 EUR 
 

3. člen 
Iz  proračuna Občine Dornava za proračunsko leto 2019 
se zagotovijo sredstva za: 
• dotacije društvom na področju športa in vlaganja v 

infrastrukturo, 
• sofinancira se vsebina programov športa, ki jih  

nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo 
skladno s pogoji javnega razpisa. 

 
4. člen 

Merila in kriteriji za ovrednotenje programov športa: 
• izvajalci športnih programov so na osnovi kazalcev 

za razširjenost in uspešnost točkovani, rangirani in 
sofinancirani. Kazalci so določeni v pravilniku in 
letnem programu športa. 

 
5. člen 

Programi športa v Občini Dornava 
5.1. Športna vzgoja otrok in mladine 

Skladno s pravilnikom se sofinancira izvajanje športne 
vzgoje predšolskih otrok kjer so programi «zlati sonček«, 
»ciciban planinec«, »krpan« in drugi 80 urni programi 
namenjeni učenju in razvoju gibalnih sposobnosti otrok in 
mladostnikov. 
5.2. Šport v društvih 
Skladno s pravilnikom se sofinancira: 
• športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport. Športna vzgoja pomeni v tem 
obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. 
Tekmovalni dosežek je samo eno od meril 
uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo 
pomembno uravnoteženo doseganje učnih in 
vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog ali trener 
zasledovati in uresničevati v tem občutljivem 
obdobju zorenja mladih športnikov. V programe se 
lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, 
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. 
Obseg in vsebina programov je prilagojena 
posebnostim posameznih skupin otrok in športnih 
zvrsti. 

• športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski razred. Interesna športna vzgoja mladine 
je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v 
športne programe. Športna dejavnost v tem obdobju 
je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, 
zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti 
mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih 
posledic sedenja in drugih negativnih vplivov 
sodobnega življenja, preprečevanju zdravju 
škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, 
narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe 
po igri in tekmovalnosti. 

• športno rekreativna dejavnost starejših. Sofinancira 
se športna rekreacija odraslih vseh starosti, ki jo 
izvajajo športna društva. Cilji športne rekreacije 
odraslih so ohranjati in izboljševati celostni 
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, 
zmanjševati negativne posledice današnjega načina 
življenja in dela, preprečevati upadanje splošne 
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim 
večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem 
gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje 
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira uporaba 
športnih rekvizitov, prostorov in strokovnega kadra, 
če programe obiskuje najmanj 10 športnikov. 

• kakovostni šport. Sofinanciranje tekmovanj ekip in 
posameznikov v ligah. V kakovostni šport sodijo 
priprave in športna tekmovanja ekip in 
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev 
v program vrhunskega športa in, ki jih program 
športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja športa. Društva, ki imajo svoje 
predstavnike v tekmovanjih (kolektivni športi ali 
individualni športi) ob prijavi na razpis, rang 
tekmovanja dokazujejo s potrdili panožne zveze.  

•  vrhunski šport. Vrhunski šport je priprava in 
tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega 
razreda. Pomeni udeležbo posameznikov in 
športnih društev na športnih prireditvah. Na ravni 
lokalne skupnosti se financira del priprav za 
nastope na tekmovanjih. 

5.3. Šport invalidov 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem 
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, 
resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom. 
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5.4. Šolanje in usposabljanje delavcev 
Oblike usposabljanja in  strokovnega izobraževanja 
kadrov, katerim je  za potrebe izvajanja določenih 
športnih programov potrebno dodatno usposabljanje. 
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, 
zato mora  program športa podpirati usposabljanje, 
izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih 
delavcev, povezanih s športom. Za sofinanciranje šolanja 
in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le 
tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika 
5.5. Delovanje športnih društev 
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. 
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja 
društev je število članov s plačano članarino. Skupno 
število članov po selekcijah/panogah ne more presegati 
skupnega števila članov.  
 

6. člen 
Za delovanje na področju športa v Občini Dornava se 
lahko ob občinskem prazniku podeli priznanje. 
6.1. 
Predlog za priznanje podajo športna društva in društva, ki 
so izvajalci športnih programov. 
6.2. 
Med predlaganimi kandidati za priznanje, Odbor za 
negospodarske dejavnosti izbere prejemnika priznanja. 
6.3. 
Priznanje se podeli na osrednji prireditvi ob občinskem 
prazniku. 
 

7. člen 
Na osnovi sprejetega letnega programa športa v Občini 
Dornava, bo občinska uprava objavila javni razpis za 
sofinanciranje programov športa v Občini Dornava za leto 
2019. 
 

8. člen 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 
nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
• da so vsaj eno leto registrirani v skladu z veljavno 

zakonodajo oziroma, da imajo organizacije v svoji 
dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim 
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, 

• da imajo sedež v občini Dornava, 
• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in 

dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z 
zakonom o društvih, 

• da imajo za določene športne programe 
zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je 
vključenih odgovarjajoče število športnikov, 

• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo 
načrtovanih športnih aktivnosti, 

• da vsako leto redno do 15. marca dostavijo občinski 
upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in 
doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje 
leto 

• da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture, 
kmetijstva in drugih društev. 

 
Številka: 007-11/2019 
Datum: 28.03.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

 
 

474. Letni program kulture Občine Dornava za leto 
2019 

 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 1.RS št. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 
51/02), 8., 9. in 10. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 16. 
člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 30/2014) je Občinski svet Občine Dornava na 
svoji 4. redni seji, dne 28.03.2019, sprejel 
 

LETNI PROGRAM KULTURE 
OBČINE DORNAVA 

ZA LETO 2019 
 

I. 
Občina Dornava v skladu z obveznostjo občine, da 
zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje 
javnega interesa na področju kulture, zagotavlja pogoje 
za: 
• kulturno ustvarjalnost,  
• dostopnost kulturnih dobrin, 
• kulturno raznolikost in  
• ohranjanje slovenske kulturne identitete.  

 
II. 

Letni program kulture v Občini Dornava za leto 2019 
zagotavlja izvajalcem kulturnih programov in kulturnih 
projektov, da na podlagi objavljenega javnega razpisa ali 
javnega poziva, pridobijo proračunska sredstva iz 
proračuna Občine Dornava za leto 2019, iz proračunskih 
postavk:  
• 18019 – »DRUŠTVENE DEJAVNOSTI – »Kultura«, 
• 18050 - »DRUŠTVENE DEJAVNOSTI – 

»Ohranjanje naravne in kulturne dediščine«. 
 

III. 
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v 
občini, za uresničevanje javnega interesa na področju 
kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir 
izrazijo svoje potrebe in interese na tem področju.  
Naloga občine bo:  
• omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti 

občank in občanov na področju ljubiteljske kulture, 
ter zagotovitev sredstev za njihovo dejavnost, 

• omogočanje dostopnosti do kulturnih dobrin, ki 
bodo plod uresničevanja programov nosilcev 
dejavnosti z območja občine. 

Za zagotavljanje zgoraj navedenega bo občina z javnim 
razpisom oz. javnim pozivom za prijave za sofinanciranje 
kulturnih programov ali projektov, spodbujala dejavnosti 
na področju kulture. 
 

IV. 
Občina bo podpirala naslednje kulturne programe in 
kulturne projekte ter v naslednji višini sredstev, potrebnih 
za njihovo uresničitev: 
 

Sofinanciranje Višina sofinanciranja 
• Javni kulturni programi 

(pevski zbori, plesne in 
folklorne skupine, 
gledališke skupine, 
lutkovne skupine, likovne 
skupine, fotografske 
skupine, literarne 
skupine, recitatorske 
skupina, posameznik – 
samozaposleni na 
področju kulture), 

9.000, 00 EUR 
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• Javni kulturni projekti, 
• Javne kulturne 

prireditve,  
• Izobraževanje in 

usposabljanje strokovnih 
kadrov, 

 

• ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine 

2.500, 00 EUR 

 
V. 

Kulturni programi in projekti, ki bodo sofinancirani s strani 
lokalne skupnosti bodo izbrani po postopku, ki je v skladu 
s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov v Občini Dornava, predpisan za javni razpis oz. 
javni poziv.  
 

VI. 
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na 
občinskem svetu in se uporablja za izvedbo javnega 
razpisa oz. poziva, in razdelitev sredstev za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini 
Dornava za leto 2019. 
 
Številka: 007-10/2019 
Datum: 28.03.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

 
475. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Dornava 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14) je Občinski 
svet Občine Dornava na svoji 4. redni seji, dne 
28.03.2019 na predlog župana sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra se ukine pri 
nepremičnini, parc. št. 813/7 k.o. 384 Dornava. 
 

II. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke 

izgubi status javnega dobra in postane polna last Občine 
Dornava, matična št.: 5884039, Dornava 135 A, 2252 
Dornava, do celote – 1/1. 

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine 
Dornava po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o 

ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, na podlagi 
katere se zemljiški knjigi predlaga vpis lastninske pravice 
Občine Dornava. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 092-085/2018 
Datum: 28.03.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

OBČINA GORJE 
 
476. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za 

leto 2018 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 
spremembe) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/17), je Občinski svet 
občine Gorje na 4. redni seji, dne 10.4.2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za 
leto 2018. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 

sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih 
programov. 

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in 
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Gorje za leto 2018. 

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu. 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 
izkazuje: 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.789.415 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.549.750 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.180.401 
  700 Davki na dohodek in dobiček 1.901.461 
  703 Davki na premoženje 196.220 
  704 Domači davki na blago in storitve 78.719 
  706 Drugi davki 4.001 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 369.349 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 159.195 
  711 Takse in pristojbine 2.844 
  712 Globe in druge denarne kazni 11.826 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 136 
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  714 Drugi nedavčni prihodki 195.349 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.113 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 8.113 
73 PREJETE DONACIJE 0 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
  731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 231.552 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 231.552 
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.732.571 
40 TEKOČI ODHODKI 1.028.064 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.278 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 21.656 
  402 Izdatki za blago in storitve 859.119 
  403 Plačila domačih obresti 0 
  409 Rezerve 7.011 
41 TEKOČI TRANSFERI 910.159 
  410 Subvencije 25.704 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 606.603 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 84.000 
  413 Drugi tekoči domači transferi 193.852 
  414 Tekoči transferi v tujino 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 626.239 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 626.239 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 168.108 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 86.040 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 82.068 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 56.845 
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 1.401 
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.401 
  750 Prejeta vračila danih posojil 1.401 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 1.500 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.500 
  440 Dana posojila 0 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 1.500 
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 0 
  

 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti   

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE -99 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   
C. RAČUN FINANCIRANJA   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 
  500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 0 
55 ODPLAČILO DOLGA 0 
  550 Odplačilo domačega dolga 0 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 56.745 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -56.845 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2018 (del 9009 Splošni sklad za drugo) 56.745,31 

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se 
objavita na spletni strani Občine Gorje. 
 

Številka: 9000-4/2019-12 
Datum: 10.4.2019 
 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
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477. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Gorje 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 
109/2012, 76/2017), 42. člena Odloka o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Uradni 
list RS, št. 32/12) in 24. člena Statuta Občine Gorje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), je Občinski 
svet občine Gorje na svoji 4. redni seji dne 10.4.2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O CENAH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADKI V OBČINI GORJE 
 

1. člen 
(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju 
občine Gorje veljajo za storitev posamezne javne službe 
naslednje potrjene cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / 
kg 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

 a. Izvajanje storitev 0,1837 
b. Javna infrastruktura 0,0066 

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV 0,0280 

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE 
ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

0,0930 

 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo 
na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v 
okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen, 
preračunanih in prikazanih v EUR/ m3: 
 

  Vrsta storitev 
ravnanja s 
komunalnimi 
odpadki 

Višina 
tarifnih 
postavk 
(EUR/m3) 

Oznaka 

1. Zbiranje določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov – javna 
infrastruktura 

1,7865 cena (1a) 

2. Zbiranje določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje 
storitev 

49,7257 cena (1b) 

3. Obdelava določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov 

2,8000 cena (2) 

4. Odlaganje ostankov 
predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih odpadkov  

9,3000 cena (3) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso 
upoštevani zakonsko predpisani davki ter najem 
zabojnikov. 
(2) V primeru, da se odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov izvrši dodatno izven rednega odvoza (izven 
rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – 
t.j. odvoz na podlagi enkratnega naročila, večkratni odvoz 
zaradi dodatnih sezonskih potreb, individualni pogodbeni 

odvozi), se za obračun storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena 
pomnožena s faktorjem 1,5. V primeru odvoza ostalih 
vrst odpadkov (embalaža, kosovni, zeleni,…) izven 
rednega koledarja odvozov, se uporabniku tak odvoz 
ostalih vrst odpadkov zaračuna skladno z veljavnim 
cenikom ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki. 
(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede 
na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo:  
Volumen zabojnika = 120 l  
• znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,3087 

EUR 
• znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 8,5926 

EUR 
• Volumen zabojnika = 240 l 
• znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,6174 

EUR 
• znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 17,1852 

EUR 
• Volumen zabojnika = 770 l 
• znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,9809 

EUR 
• znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 55,1359 

EUR 
• Volumen zabojnika = 1100 l 
• znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,8298 

EUR 
• znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 78,7655 

EUR 
V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov DDV ni vključen.  
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih 
odpadkov so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane 
zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz 
potrjenih cen. 

 
2. člen 

Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne 
uporabnike na več načinov:  
A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega 
odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za 
mešane odpadke ter dejanski volumen oddanih mešanih 
komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno 
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 
mesečno:  

Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz 
naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
• 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za 

volumen zabojnika  
• 1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za 

volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = 
oddana količina x cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (3)  

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša 
velikost zabojnika je 0,120 m3.  

Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so 
registrirani za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.  

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število 
odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru, da je 
oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se 
obračuna minimalna količina v vrednosti velikosti 
zabojnika.  
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V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti 
zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva 
velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se 
upošteva največje število možnih rednih odvozov za 
mešane komunalne odpadke.  

V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en 
zabojnik, se mesečni strošek izračuna po kategoriji 
gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.  
B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo 
mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru 
rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen 
zabojnika ter dejanski volumen oddanih ostankov 
mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno 
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 
mesečno:  

Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem 
objektu je sestavljen iz naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
• 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za 

volumen zabojnika  
• 1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za 

volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = 
oddana količina/število oseb VO x število oseb G x cena 
(2)   
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov= oddana količina / število oseb VO 
x število oseb G x cena (3)  

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša 
velikost zabojnika je 0,120 m3.  

Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost 
zabojnika 0,120 m3.  

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število 
odvozov) v obdobju enega meseca na skupnem 
odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina 
manjša od 0,12 m3 se obračuna minimalna količina v 
vrednosti 0,12 m3.  

Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem 
objektu vezano na skupno odjemno mesto.  

Število oseb G – število oseb v posameznem 
gospodinjstvu.  
C) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se 
plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na 
volumen zabojnika za mešane odpadke in dejanski 
volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih 
odpadkov, pri čemer je minimalno obračunani volumen 
odloženih odpadkov 120 l mesečno.  

Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni 
objekt se izvaja po:  
• izračunu za gospodinjstva ali  
• po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem 

objektu, v kolikor gre za skupno odjemno mesto.  
D) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer:  

a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o 
velikosti zabojnika po izračunu za gospodinjstva ali 
večstanovanjske objekte 

b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti 
zabojnika se stroški, ki nastanejo ne glede na 
količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po 
izračunu za gospodinjstva, pri čemer se za velikost 
zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za 
oddano količino pa 1/3 odvoza najmanjše velikosti 
zabojnika.  

E) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti 
– druge uporabnike se osnova za obračun mesečnega 
stroška ravnanja s komunalnimi odpadki določi na 
podlagi velikosti zabojnika in dejansko oddane količine 
odpadkov.  
 

Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za 
dejavnost je sestavljen iz naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
• 1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika 

x 1,44 x cena (1a)  
• 1b) stroški izvajanja storitve = velikost zabojnika x 

1,44 x cena (1b)  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = 
oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (3)  

Če je oddana količina večja od velikosti zabojnika x 
1,44 se upošteva pri obračunu storitve 1a in 1b oddana 
količina.  

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša 
velikost zabojnika je 0,120 m3. V primeru uporabe več 
zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.  

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število 
odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru da je 
oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se 
obračuna minimalna količina v vrednosti največje 
velikosti zabojnika. 

Mesečni strošek za ostale vrste odpadkov se obračuna 
skladno z oddanimi količinami in veljavnim cenikom 
ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki. 
 

3. člen 
(1) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje 
storitve po programu:  

1. zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev 
(mešani, papir, embalaža),  

2. zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic 
ločenih frakcij,  

3. zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,  
4. zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,  
5. zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov 

glede na program,  
6. pranje zabojnikov,  
7. delovanje zbirnih centrov,  
8. analitična obdelava podatkov,  
9. nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,  
10. obveščanje in osveščanje uporabnikov,  
11. obdelavo komunalnih odpadkov,  
12. sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,  
13. oddajanje ločenih frakcij v predelavo,  
14. razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova 

obdelava,  
15. začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in 

nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali 
odstranjevanje,  

16. pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,  
17. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na 

odlagališču,  
18. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,  
19. finančno jamstvo. 
 

4. člen 
(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju 
Občine Gorje veljajo za storitev posamezne javne službe 
naslednje potrjene cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / 
kg 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA  

a. Izvajanje storitev 0,1958 
b. Javna infrastruktura 0,0070 



Št. 20/19.4.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 666 
 

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo 
na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v 
okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen 
preračunanih in prikazanih v EUR/ m3: 
 

 Vrsta storitev 
ravnanja s 
komunalnimi 
odpadki 

Višina 
tarifnih 
postavk 
(EUR/m3) 

Oznaka 

1. 

zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada – 
javna infrastruktura 

0,8850 cena 
(bio1a) 

2. 

zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada – 
izvajanje storitev 

24,7570 cena 
(bio1b) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki. 
(2) V primeru, da se odvoz biološko razgradljivih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada izvrši dodatno 
izven rednega odvoza (izven rednih terminov, ki so 
predstavljeni v koledarju odvozov – t.j. odvoz na podlagi 
enkratnega naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih 
sezonskih potreb, individualni pogodbeni odvozi), se za 
obračun storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada uporablja veljavna cena, 
pomnožena s faktorjem 1,5.  
(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada gospodinjstva, izhajajoč iz 
višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za 
biorazgradljive kuhinjske odpadke, plačujejo:  
Volumen zabojnika = 120 l  
• znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4598 

EUR 
• znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 12,8637 

EUR 
• Volumen zabojnika = 240 l 
• znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,9197 

EUR 
• znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 25,7275 

EUR 
Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev 

ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru rednega odvoza 
odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru 
delitve zabojnika med gospodinjstvi se posameznemu 
gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede 
na število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik. 
 

5. člen 
Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 
plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z 
določili Tehničnega pravilnika, Programa ravnanja z 
odpadki, veljavnim cenikom in v skladu s tem sklepom. 
 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017).  
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.5.2019 
dalje.    
 
Številka: 9000-4/2019-13  
Datum: 10.4.2019 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 

 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
478. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Nadzornega odbora Občine Lovrenc na 
Pohorju 

 
Na podlagi 52. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), 32. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in določb 
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni 
odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 2. redni seji, dne 
28.3.2019, sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU 
 

1. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega 
načrta, ki ju v mesecu oktobru kiledarskega leta za 
naslednje koledarsko leto predloži županu in občinskemu 
svetu. 
(2) Letni nadzorni program dela nadzornega odbora se 
lahko kadarkoli tekom leta spremeni ali dopolni. 
 Dopolnitev nadzornega programa se posreduje županu 
in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo 
nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa morata biti obrazloženi 
 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Lovrenc na Pohorju začnejo veljati 
petnajsti  (15) dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 03211-0002/2019-004 
Datum:28.3.2019 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Gregor Prišenk, predsednik nadzornega 

odbora 
 

 
 

OBČINA NAKLO 
 
479. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske 

komisije o prejemu povzetka informacij o 
shemi državne pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči 

 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Naklo (Ur. l. RS, št. 
28/2015) in 26. člena Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Naklo za programsko obdobje 2019 – 2020 (UGSO, št. 
17/2019) objavljam 
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OBVESTILO 
O PRIDOBITVI POTRDILA EVROPSKE KOMISIJE O 

PREJEMU POVZETKA INFORMACIJ 
O SHEMI DRŽAVNE POMOČI Z IDENTIFIKACIJSKO 

ŠTEVILKO SHEME POMOČI 
 
Evropska komisija je Občini Naklo dne 10. 4. 2019 
potrdila prejem povzetka informacij o priglašeni shemi 
državne pomoči »Ukrepi za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo 2019-
2020« z informacijo o identifikacijski številki pomoči. 
  
Shema državne pomoči »Ukrepi za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Naklo 2019-2020«, se vodi pod identifikacijsko številko 
SA.54060(2019/XA). 
 
Številka: 007-0003/2019-7 
Datum: 11. 4. 2019 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 
 

 
OBČINA NAZARJE 

 
480. Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za 

leto 2018 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18) in 73. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo SO 59/2017) je občinski svet na 2. redni 
seji, dne 18. 04. 2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za 
leto 2018. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018 
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2018. 
Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih 
programov, v katerih so podani prikazi podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  
 

3. člen 
V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja v letu 2018 v naslednji 
višini: 
 

 
I.  II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA  

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.693.353,93 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.557.811,81 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.032.249,67 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.615.344,00 
703 Davki na premoženje 351.852,96 
704 Domači davki na blago in storitve 65.048,09 
706 Drugi davki 4,62 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 525.562,14 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 246.013,28 
711 Takse in pristojbine 2.542,80 
712 Globe in druge denarne kazni 2.454,22 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 274.551,84 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 32.656,39 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 29.200,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 3.456,39 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 102.885,73 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 97.083,71 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih 

držav 
5.802,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.080.733,22 
40 TEKOČI ODHODKI 916.945,49 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 165.806,13 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.692,91 
402 Izdatki za blago in storitve 695.187,58 
403 Plačila domačih obresti 1.141,44 
409 Rezerve 29.117,43 

41 TEKOČI TRANSFERI 841.401,32 
410 Subvencije 17.293,75 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 523.104,63 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 78.090,78 
413 Drugi tekoči domači transferi 222.912,16 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.171.369,69 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.171.369,69 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 151.016,72 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 18.546,75 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 132.469,97 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -387.379,29 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-

V.) 
0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 57.417,00 
50 ZADOLŽEVANJE 57.417,00 

500 Domače zadolževanje 57.417,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 184.938,44 

55 ODPLAČILA DOLGA 184.938,44 
550 Odplačila domačega dolga 184.938,44 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -514.900,73 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -127.521,44 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 387.379,29 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (31.12.2017  - 

del 9009 Splošni sklad za drugo) 
1.308.535,06 

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2018 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 18. 04. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
481. Soglasje k spremembi cene storitve obvezne 

občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja za odvajanje komunalne odpadne vode 
v Občini Nazarje 

 
Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 5. člena Uredbe  
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 42. člena 
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Nazarje (Uradno 
glasilo SO, št. 9/14) in 17. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo SO, št. 59/2017) na svoji 4. redni seji dne 
18. 4. 2019, daje naslednje  
 

SOGLASJE 
K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VARSTVA OKOLJA 

ZA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V 
OBČINI NAZARJE 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Nazarje daje izvajalcu javne službe 
varstva okolja za odvajanje komunalne odpadne vode v 
Občini Nazarje, soglasje k spremembi cene storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
odvajanje komunalne odpadne vode, in sicer: 

• za 3,1 % zvišanje omrežnine, in sicer od 01. 05. 
2019. Zvišana cena omrežnine znaša 3,9730 
EUR/mesečno za DN ≤ 20; cena je osnova tudi za 
izračun omrežnine za ostale premere vodomerov. 

Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5% ni zajet v 
ceni. 
 

2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:032-0004/2018-4 
Datum:  18. 04. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
482. Soglasjek ceni storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja za 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Nazarje 

 
Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 5. člena Uredbe  
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 42. člena 
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Nazarje (Uradno 
glasilo SO, št. 9/14) in 17. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo SO, št. 59/2017) na svoji 4. redni seji dne 
18. 04. 2019, daje naslednje  
 

SOGLASJE 
K CENI STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 
ZA ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V 

OBČINI NAZARJE 
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1. člen 
Občinski svet Občine Nazarje daje izvajalcu javne 

službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini 
Nazarje soglasje, da ostane cena storitev čiščenja in 
omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode 
nespremenjena. 

Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5% ni zajet v 
ceni. 
 

2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 032-0004/2018-4 
Datum:  18. 04. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
483. Soglasje k ceni storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Nazarje 

 
Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 5. člena Uredbe  
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 42. člena 
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Nazarje (Uradno 
glasilo SO, št. 9/14) in 17. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo SO, št. 59/2017) na svoji 4. redni seji dne 
18. 04. 2019, daje naslednje  
 

SOGLASJE 
K CENI STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 
ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI NAZARJE 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Nazarje daje izvajalcu javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Nazarje 
soglasje, da ostane cena storitve obveznih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja za oskrbo s pitno vodo – 
vodarina in omrežnina nespremenjena.   

Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5% ni zajet v 
ceni. 
 

2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0004/2018-4 
Datum: 18. 04. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
OBČINA POLJČANE 

 
484. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za 

leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 76/08,100/08, 100/08-
odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US, 
40/12 – ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 
30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 15. člen Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 
93/11) je Občinski svet Občine Poljčane na 4. redni seji 
dne, 10. 4. 2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane 
za leto 2018, ki zajema vse prihodke in druge prejemke 
ter odhodke in druge izdatke proračuna. 
 

2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
zaključnega računa proračuna Občine Poljčane so v letu 
2018 realizirani v naslednjih zneskih: 
 

 

KONTO   OPIS ZAKLJUČNI 
RAČUN 2018 

  A BILANCA PRIHODKOV IN ODHKODKOV    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.407.185,94 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.230.218,00 
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.791.669,16 
700   Davki na dohodek in dobiček 2.453.107,00 
703   Davki na premoženje 244.416,65 
704   Domači davki na blago in storitve 92.142,14 
706   Drugi davki  2.003,37 
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 438.548,84 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 387.924,27 
711   Takse in pristojbine 3.797,30 
712   Denarne kazni 3.423,81 
714   Drugi nedavčni prihodki 43.403,46 
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 3.252,60 
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3.252,60 
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740) 173.715,34 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 173.718,34 
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.311.116,68 
40   TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43) 1.139.317,30 
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 265.970,01 
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KONTO   OPIS ZAKLJUČNI 
RAČUN 2018 

401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.651,32 
402   Izdatki za blago in storitve 756.186,54 
403   Plačila domačih obresti 32.712,43 
409   Rezerve 36.797,00 
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.334.721,48 
410   Subvencije 58.715,53 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 746.464,01 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 111.523,90 
413   Drugi tekoči domači transferi 418.018,04 
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 574.988,91 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 574.988,91 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 262.086,99 
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 162.000,00 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 100.086,99 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.) 96.071,26 
  III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404) 128.783,69 
  III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41)) 756.179,22 
  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00 
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV  0,00 
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 0,00 
  C. RAČUN FINANCIRANJA  
  VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 
500   Domače zadolževanje 0,00 
  VIII. ODPLAČILO DOLGA 248.242,73 
550   Odplačilo domačega dolga 248.242,73 
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII) -152.171,47 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -248.242,73 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.) -96.071,26 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2017) 939.690 

 
Priloge k zaključnem računu proračuna Občine Poljčane 
so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v 
splošnem delu zaključnega računa proračuna Občine 
Poljčane. Sestavni del zaključnega računa proračuna 
Občine Poljčane je tudi posebni del zaključnega računa 
proračuna, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih 
proračunskih uporabnikov po posameznih področjih 
proračunske porabe. 
 

3. člen 
Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2018 se 
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
proračuna Občine Poljčane za leto 2019. Neporabljena 
namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane 
se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane 
za leto 2019.  
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2018 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0092/2017 
Datum: 10. 4. 2019 
 

 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 

 
 

 
OBČINA PREVALJE 

 
485. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
PR 54 CU 

 

Na podlagi 110. člena, v povezavi s 119. členom  Zakona 
o urejanju prostora ( ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/17) in 
31. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006, 34/2007, 
15/2010, 12/2013, 12/2013) je župan Občine Prevalje  dr. 
Matija TASIČ sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA OBMOČJE PR 54 CU 

 
1. Predmet sklepa 
 
S tem sklepom se začne priprava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja 
prostora PR 54 CU (v nadaljevanju OPPN). 
 
2. Razlogi in izhodišča za pripravo OPPN 
 

Občina Prevalje je v letu 2015 sprejela Odlok o 
prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 36/2015, 71/2015).  

V skladu  s navedenim prostorskim aktom  je za 
navedeno enoto urejanja prostora PR 54  CU predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Usmeritve za izdelavo OPPN so določene v 130. členu 
OPN Občine Prevalje. Na območju je načrtovana 
kompleksna in celovita ureditev novega centra mesta 
(nov genius loci mesta). Območje je sestavljeno iz 
različnih namenskih rab, ki se med seboj dopolnjujejo – 
območje centralnih dejavnosti. 

Na območju je predvidena gradnja trgovsko 
storitvenega objekta, ureditev prometne in komunalne 
infrastrukture ter zunanja ureditev. 
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3. Območje in predmet načrtovanja 
 

Območje  OPPN se nahaja na območju naselja 
Prevalje 

Obravnavano območje obsega zemljišča parc. št. 
154/5, del, 154/15, 154/16, del, 154/17, del, 163/1, 163/4, 
163/8, 163/9, 164/1, 164/2, 542/5, del, vse k.o. 884 Farna 
vas, v skupni izmeri cca 0,9 ha. 

Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi s 
priključevanjem območja na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro. 

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko 
spremeni. 

Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za gradnjo objektov, zunanjo ureditev 
ter priključevanje na prometno in komunalno, energetsko 
in ostalo infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in 
povezave s sosednjimi  enotami urejanja prostora. 
 
4. Način pridobitve strokovnih rešitev: 
 

Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev se 
izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave, se 
po potrebi  oz. na podlagi usmeritev nosilcev urejanja 
prostora zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage 
oz. rešitve za načrtovano prostorsko ureditev.  

Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor 
posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem. 
 
5. Vrsta postopka: 
 
Pri pripravi OPPN se upošteva postopek, določen v 
ZUreP-2. V primeru postopka celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO) se aktivnosti s tega področja ustrezno 
vključijo v faze izdelave OPPN in izvajajo skladno z 
določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). 
 
6. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz: 
 
Postopek priprave, obravnave in sprejema  OPPN bo 
potekal po naslednjem okvirnem  terminskem planu: 
 

Aktivnost  Nosilec Rok oz. trajanje 
aktivnosti 

Objava sklepa o pripravi 
OPPN in objava v 
uradnem glasilu 

Občinska 
uprava, 
župan 

April 2019 

Objava sklepa in 
izhodišč za pripravo 
OPPN  v PIS oz. na 
spletnih straneh občine 
in poziv pristojnim NUP 
za konkretne smernice 
in za mnenje o 
verjetnosti 
pomembnejših vplivov 
OPPN na okolje   

Občinska 
uprava, 
izdelovalec 
OPPN, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za 
smernice in 
mnenja  je 30 
dni po objavi 
gradiv 

Izdaja odločbe o 
potrebnosti izvedbe 
CPVO  

MOP Zakonski rok je 
21 dni od 
prejema mnenj 
NUP 

Priprava osnutka OPPN 
in okoljskega poročila – 
OP (če je potrebno)  

Izdelovalec 
OPPN 

30 dni od 
prejema smernic 

Objava osnutka OPPN  
in OP v PIS oz. na 
spletnih straneh občine 
in poziv pristojnim NUP 
za izdajo mnenja in 
mnenja o ustreznosti OP 
(če je potrebno)   

Občinska 
uprava, 
MOP, NUP  

Zakonski rok za 
izdajo mnenj  je 
30 dni po objavi 
gradiv 

Izdaja odločbe o 
ustreznosti OP (če je 
potrebno)  

MOP Zakonski rok  je 
30 dni od 
prejema mnenj 
državnih NUP 

Dopolnitev osnutka 
OPPN in OP (če je 
potrebno)  

Izdelovalec 
OPPN in OP 

15 dni po 
prejemu  in 
analizi mnenj 

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN in OP (če 
je potrebno)  

Občinska 
uprava, 
izdelovalec 
OPPN  

Javna razgrnitev 
traja 30 dni, v 
tem času se 
izvede  javna 
obravnava  

Opredelitev občine do 
pripomb javnosti in 
objava stališč do le teh  

Občinska 
uprava, 
izdelovalec 
OPPN  

15 dni po predaji 
zbranih pripomb 
v času javne 
razgrnitve 

Izdelava predloga OPPN  Izdelovalec 
OPPN 

15 dni po 
sprejemu stališč 
do pripomb 

Objava predloga OPPN  
v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv 
pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o 
ustreznosti OP (če je 
potrebno)   

Občinska 
uprava, 
MOP, NUP  

Zakonski rok za 
izdajo mnenj  je 
30 dni po 
prejemu poziva 

Priprava usklajenega 
predloga OPPN  

Izdelovalec 
OPPN  

10 dni po 
pridobitvi mnenj  

Obravnava in sprejem 
OPPN na občinskem 
svetu  

Občinska 
uprava, 
izdelovalec 
OPPN, 
občinski svet 

Redna seja  

Objava OPPN v 
uradnem glasilu  

Občinska 
uprava 

Naslednja 
številka 
uradnega glasila  

Objava OPPN v 
uradnem glasilu in 
izdelava končnih 
elaboratov  

Izdelovalec 
OPPN,  

10 dni po objavi 
v uradnem 
glasilu  

7. Nosilci urejanja prostora: 
 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za 
pripravo OPPN so: 

1. Občina Prevalje, Prevalje 
2. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na 

Koroškem 
3. Elektro Celje, d.d., Celje 
4. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor 
5. Petrol, d.d., Ljubljana 
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode 

Sektor območja Drave , Maribor 
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor 
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 

dediščino, Ljubljana  
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Ljubljana 
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 

infrastrukturo (ceste) 
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo 

mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na 
okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za 
varstva okolja, bo na podlagi 110. člena ZUreP-2 
odločilo, ali je za izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje. 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so 
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve. 
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8. Načrt vključevanja javnosti 
 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. 
členom ZUreP-2 in sicer s postopkom javne razgrnitve in 
javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in 
okoljskega poročila, če bo to izdelano ter obveščanja o 
postopku priprave OPPN na spletnih straneh Občine 
Prevalje. 
 
9. Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 
zagotavljanja: 
 

Pripravo OPPN financirajo lastniki nepremičnin na 
območju urejanja oz. investitorji, ki v ta namen sklenejo 
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
dejavnost prostorskega načrtovanja. Obveznosti 
investitorjev se določijo v dogovoru s pripravljavcem. 

Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev 
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom 
zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem 
smernic in mnenj prevzame investitor prostorskega 
posega. 
 
10. Objava in začetek veljavnosti sklepa 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Prevalje  ter začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 3500-0002/2019-17 
Prevalje, dne 11.04.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

 
486. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Ravne na Koroškem za leto 2018 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB4 (14/2013 popr.) 101/13in 55/15-
ZFisP)  in 102. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski 
svet Občine Ravne na Koroškem na 5. redni seji, dne 
10.4.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2018 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ravne na 
Koroškem za leto 2018. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ravne na Koroškem 
za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in 
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ravne na 
Koroškem za leto 2018. 
 

3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
Občine Ravne na Koroškem po zaključnem računu za 
leto 2018 znašajo: 
 

 
 v € 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.969.915 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.210.520 
70 DAVČNI PRIHODKI 8.665.066 
     700 Davki na dohodek in dobiček 6.007.695 
     703 Davki na premoženje 1.773.123 
     704 Domači davki na blago in storitve 884.248 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.545.454 
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.359.624 
     711 Takse in pristojbine 5.600 
     712 Denarne kazni 13.289 
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
     714 Drugi nedavčni prihodki 166.941 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 302.080 
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 248.631 
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 53.449 
73 PREJETE DONACIJE 0 
      730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.457.315 
     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 772.413 
     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 684.902 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.140.075 
40 TEKOČI ODHODKI 3.282.089 
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 669.683 
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 109.932 
     402 Izdatki za blago in storitve 2.314.503 
     403 Plačila domačih obresti 43.713 
     409 Rezerve 144.258 
41 TEKOČI TRANSFERI 4.834.048 
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    410 Subvencije 149.733 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.187.286 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 455.977 
    413 Drugi tekoči domači transferi 2.041.052 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.629.500 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.629.500 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 394.438 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 22.299 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 372.139 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -170.160 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      DELEŽEV (750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
      751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.343.066 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 551.495 
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 791.571 
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 621.411 

 
4. člen 

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega 
računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je 
sestavni del tega odloka. Sestavna dela odloka sta tudi 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 

5. člen 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ravne na 
Koroškem za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začne veljati z dnem objave. 
 
Številka: 410-0014/2018 
Datum: 10.4.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne 
na Koroškem 

 
Na podlagi 47a. in 53. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt - Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 
popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 109/2012, 76/2014-
Odl.US, 14/2015-ZUUJFO, 61/2017-ZUreP-2) in 19. 
člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 16/2016)  je  Občinski svet 
Občine Ravne na Koroškem na  5. redni  seji dne 10. 4. 
2019 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

RAVNE NA KOROŠKEM 
 

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013, 
28/2014, 71/2015, v nadaljevanju OPN), ki jih je izdelal 
Locus, d.o.o., Domžale, v maju 2018. 
 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na:  
• uskladitev določb in odpravo neskladij med 

posameznimi prostorskimi izvedbenimi pogoji ter 
spremembe in dopolnitve podrobnejših prostorskih 
izvedbenih pogojev v posameznih enotah urejanja 
prostora; 

• opustitev priprave občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov za posamezne enote urejanja prostora  ter 
opredelitev ustreznih prostorskih ureditvenih 
pogojev; 

• prenehanje veljavnosti realiziranega PIA; 
• odpravo nekaterih tehničnih pomanjkljivosti, vezanih 

na uskladitve s predpisi; 
• popravek manjših napak pri prikazu mej 

posameznih enot urejanja prostora na območjih 
stavbnih zemljišč; 

• uskladitev dopustnih posegov na kmetijskih 
zemljiščih skladno z novelo ZKZ-E. 

Spremembe in dopolnitve OPN  se izvedejo v besedilu 
oziroma odloku o OPN, v kartografskem delu na listih z 
oznakami 7,11,12,13 in 16 pa izključno  zaradi 
sprememb oznak enot urejanja prostora zaradi opustitve 
priprave OPPN oz. prenehanja veljavnosti realiziranega 
PIN ter popravka manjših napak glede poteka meje med 
posameznimi enotami urejanja prostora na območjih 
stavbnih zemljišč. 
 

3. člen 
V OPN se 3. člen spremeni tako, da: 
• se doda 3.1. točka, ki se glasi:  
• Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med 

obstoječimi objekti. 
• se 12. točka glasi:  

Faktor zelenih površin (v nadaljevanju FZP) je razmerje 
med površino gradbene parcele objekta, ki mora ostati 
zelena z zemljino in vegetacijskim slojem in celotno 
površino gradbene parcele objekta. Zelene strehe nad 
podzemnimi stavbami, ki so v nivoju terena in omogočajo 
ozelenitev in zasaditev saj nizke vegetacije,  se štejejo 
kot zelene površine. 
• se  36. točki glasi:  

Gradbena parcela stavbe  je zemljišče, ki je trajno 
namenjeno za redno rabo te stavbe v skladu s predpisi o 
urejanju prostora. 
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• se v 37. točki črta drugi del drugega stavka in se 
točka po novem glasi:  

Podolgovat tloris je tloris, izhajajoč iz pravokotnika. 
Izjemoma se mu lahko dodajajo ali odvzemajo 
posamezni deli (L, T in podobne oblike). 
• se 52. točka dopolni in se po novem glasi:  

Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se 
med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom, pa 
tudi strnjena prostostoječa gradnja na manjših parcelah. 
V kolikor v EUP obstajata tako prostostoječa gradnja kot 
strnjena gradnja, so novi objekti take vrste, ki jo določa 
pretežna vrsta gradnje v EUP.  
 

4. člen 
V vseh členih odloka, v katerih je uporabljen pojem 
»parcela objekta« v različnih sklonih, se pojem 
nadomesti s pojmom »gradbena parcela« 
 

5. člen 
V 67. členu OPN se v celoti črta (2) točka. 
 

6. člen 
V 68. členu OPN se doda (4)  točka, ki se glasi: 
(4) Dovoljeno je odstopanje namembnosti posameznega 
objekta od predpisane namembnosti za posamezno 
območje, če ima obstoječi objekt tako namembnost 
določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Obstoječe 
dejavnosti se lahko izjemoma širijo, vendar samo, kadar 
ne povzročajo negativnih vplivov na okolje. 
 

7. člen 
V 71. členu OPN se (8) točka spremeni in se po novem 
glasi:  
(8) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v 
garažo oziroma med javno površino in ograjo ali 
zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) 
mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na 
katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen 
dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje. Ob 
soglasju upravljalca cest je odmik lahko tudi manjši od 5 
m.  
 

8. člen 
V 72. členu OPN se doda (5) točka ki se glasi:  
(5) Predpisani faktorji zelenih površin (FZP) kot so 
določeni v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih za 
posamezno rabo prostora (poglavje III.3. tega odloka) se 
ne uporabljajo za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni 
pred sprejetjem Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ravne na Koroškem na podlagi pravnomočnih 
gradbenih dovoljenj. Z načrtovanimi posegi obstoječi FZP 
ni dovoljeno dodatno zmanjševati. 
 

9. člen 
V 74. členu OPN se (8) točka spremeni tako, da se glasi:  
(8) Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s 
travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko 
premostijo z opornimi zidovi do višine 1,5 m. Gradnja 
opornega zidu, višjega od 1,5 m, je dopustna na 
celotnem območju OPN, kadar obstaja nevarnost rušenja 
terena oz. se izvaja v sklopu izgradnje ali rekonstrukcije 
javne gospodarske infrastrukture in vodnogospodarskih 
ureditev. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega 
zidu večja od 2 m, se praviloma  izvedela v kaskadah. 
Oporni zidovi morajo praviloma biti obdelani z naravnimi 
materiali in intenzivno ozelenjeni.   
 

10. člen 
V 76. členu OPN se dodata (5) in (6) točka, ki se glasita:  

(5) Izjemoma je dopustno odstopanje od predpisanega 
števila PM, kadar je dejavnost v objektu pretežno 
avtomatizirana oz. se glede na naravo dela dejavnost 
opravlja v več izmenah. V takem primeru se z ustrezno 
utemeljitvijo število PM določi glede na število 
zaposlenih, kateremu se mu doda 2 PM za obiskovalce.  
(6) Določila 1. točke tega člena se ne uporabljajo pri 
rekonstrukcijah obstoječih zakonito zgrajenih objektov,  
pri katerih se ne spreminja namenska raba stavbe. 
 

11. člen 
V 77. členu OPN se: 
• spremeni prva alineja (3) točke tako, da se za 

besedo enokapnice doda besedilo »ali 
dvokapnice«.  

12. člen 
V 79. členu OPN se v (3) točki črta besedilo: » Objekt je 
lahko samo v eni enoti urejanja.« 
 

13. člen 
V 82. členu OPN se (6) točka dopolni in se tekst po 
novem glasi:  
Nezahtevni in enostavni objekti, razen objektov v javni 
rabi, ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte 
gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko 
priključeni le na obstoječe priključke. Izjema je lahko le 
cestni priključek ob soglasju upravljavca cest.  
 

14. člen 
V 83. členu OPN se:  
• točke od (1) do (8) zaradi napačnega oštevilčenja 

ustrezno preštevilčijo;  
• Tabela v točki (1) Varovani pasovi cest znašajo, 

merjeno od zunanjega roba cestišča, se zaradi 
uskladitve z občinskim odlokom nadomesti z novo 
tabelo: 

 
hitra cesta (HC) 35 m 
glavna cesta (GC) 25 m 
regionalna cesta (RC) 15 m 
lokalna cesta: (LC) 10 m 
javna pot (JP) 5 m 
kolesarske javne poti (KJ) 2 m 
 

15. člen 
V 107. členu OPN se v (3) točka za piko doda nov 
stavek, ki se glasi: 
Za oblikovanje objektov razpršene gradnje se smiselno 
uporabljajo določila, ki veljajo za oblikovanje objektov v 
namenski rabi A. 

 
16. člen 

V OPN se 115. člen spremeni tako, da se: 
• (3) točka dopolni in se po novem glasi:  
• Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih 

na določeno območje namenske rabe ne sme 
umeščati. Že obstoječe dejavnosti, ki se opravljajo v 
skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem, se lahko 
izjemoma širijo, vendar samo, kadar ne povzročajo 
negativnih vplivov na okolje.  

• s (4) se oštevilči odstavek:  Pod centralne 
dejavnosti se šteje izobraževalne, zdravstvene, 
socialne, kulturne, razvedrilne, rekreacijske 
dejavnosti, javna uprava,  trgovina na drobno, 
raznovrstne poslovne dejavnosti. 

• se v celoti zamenja tabela, ki se sedaj glasi: 
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NAMENSKA RABA 
PROSTORA 

 
DEJAVNOSTI 

S – OBMOČJA STANOVANJ 
Velja za SSe , SSs, SSv, SK 

So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem 
območjem; 
Izključujoče dejavnosti za vsa območja stanovanj: 

- predelovalne dejavnosti, razen oblačil 
- ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
- promet in skladiščenje 
- trgovina na debelo 
- pogrebna dejavnost 

SS –STANOVANJSKE 
POVRŠINE 
 
SSe , SSs, SSv  
SK - površine podeželskega 
naselja 

osnovna dejavnost: 
 bivanje  

spremljajoče dejavnosti (max 100m2/objekt; za dejavnosti športa in 
rekreacije 250m2/objekt ): 

- centralne dejavnosti 
- gostinstvo in turizem 
- poslovne dejavnosti 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

dodatne spremljajoče dejavnosti za SK : 
- predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, 

gozdarstva, ribištva 
- kmečki turizem 
- gostinstvo 
- nastanitveni turizem  
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 

SS –STANOVANJSKE 
POVRŠINE 
SP-površine počitniških hiš 

Površine počitniških hiš so namenjene za počitek. Ostale dejavnosti niso 
dovoljene. 

 
C - OBMOČJA CENTRALNIH 
DEJAVNOSTI 
Velja za CU, CD, CDi, CDz, 
CDk, CDo 

So namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim ter 
bivanju. 
Izključujoče dejavnosti: 

- predelovalne dejavnosti, razen oblačil 
- ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
- promet in skladiščenje 
- trgovina na debelo 

CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

So namenjena prepletu dejavnosti, in sicer trgovskim, oskrbnim, 
storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih izobraževalnih, 
kulturnih, verskih in podobnih ter bivanju. 

CDi – območja namenjena 
dejavnostim izobraževanja, 
vzgoje in športa 

osnovne dejavnosti  
izobraževanja, vzgoja in šport 

spremljajoče dejavnosti: 
- ostale centralne dejavnosti 
- bivanje 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

CDz – območja namenjena 
dejavnostim zdravstva in 
socialnega varstva 

osnovne dejavnosti  
zdravstvo in socialno varstvo   

spremljajoče dejavnosti 
- ostale centralne dejavnosti 
- bivanje 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

CDk – območja namenjena 
dejavnostim kulture in verskim 
objektom s pripadajočimi 
ureditvami 

osnovne dejavnosti 
kulturne in verske dejavnosti 

spremljajoče dejavnosti 
- ostale centralne dejavnosti 
- bivanje 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

CDo – območja namenjena 
trgovskim, oskrbnim, poslovnim, 
storitvenim, gostinskim 
dejavnostim in manjši obrti 

osnovne dejavnosti 
trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene, gostinske dejavnosti in 
manjša obrti  
spremljajoče dejavnosti 

- ostale centralne dejavnosti 
- bivanje 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

I - OBMOČJA PROIZVODNIH 
DEJAVNOSTI 
velja za IP, IG 

So namenjena industrijskim, proizvodnim, poslovnim, storitvenim in 
servisnim dejavnostim. 
Izključujoče dejavnosti 

- bivanje 
- pogrebna dejavnost 

IP - površine za industrijo osnovna dejavnost 



Št. 20/19.4.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 676 
 

 

 proizvodne dejavnosti, predelovalne dejavnosti  
spremljajoče dejavnosti 

- trgovina 
- skladiščenje 
- strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
- gostinstvo 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

IG - gospodarske cone osnovna dejavnosti 
 obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne, proizvodne   

spremljajoče dejavnosti 
- strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
- različne poslovne dejavnosti  
- gostinstvo 
- javna uprava 
- izobraževanje 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem   

IK - površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo 

osnovna dejavnost 
 kmetijska proizvodnja , pridelava rastlin,  reja živali 

spremljajoče dejavnosti 
skladiščenje 
družbene dejavnosti 
gostinstvo in turizem 
trgovina 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

B - POSEBNA OBMOČJA 
Velja za BT 

So namenjena turizmu ter podobnim posebnim dejavnostim 
spremljajoče dejavnosti  

- centralne dejavnosti 
- poslovno-storitvene dejavnosti 
- strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
- športne dejavnosti 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem oziroma 

izkoriščajo naravni potencial območja 
izključujoče dejavnosti 

- bivanje 
- predelovalna dejavnost 
- ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
- promet in skladiščenje 
- trgovina na debelo 
- pogrebna dejavnost 

BC – športni centri osnovne dejavnosti 
športne dejavnosti, turistična ponudba, gostinstvo  

BT - površine za turizem osnovne dejavnosti 
turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo  

Z - OBMOČJA ZELENIH 
POVRŠIN 
ZS, ZP, ZD, ZK 

So namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu 
na prostem in izboljšanju kakovosti bivanja. 
Izključujoče dejavnosti 

- trgovina na debelo 
- bivanje 
- poslovne dejavnosti 
- predelovalne dejavnosti 
- ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
- promet in skladiščenje 

ZS - površine za oddih, 
rekreacijo in šport 

primarne dejavnosti 
rekreacija, šport na prostem, oddih 

spremljajoče dejavnosti 
- kulturne, razvedrilne dejavnosti 
- gostinstvo 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

ZP - parki primarne dejavnosti 
oddih v oblikovanih zelenih okoljih 

spremljajoče dejavnosti 
- kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti  
- gostinstvo 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

ZD - druge urejene zelene 
površine 

So namenjene zaščitni ali drugi funkciji zelenih pasov 

ZK - pokopališča primarne dejavnosti 
površine za pokop in spomin na umrle 

spremljajoče dejavnosti 
- trgovina na drobno 
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- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  
P - OBMOČJA IN OMREŽJA 
PROMETNE 
INFRASTRUKTURE 
PC,  PO 

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja 
prometa. 
Spremljajoče dejavnosti  

- gostinstvo 
- trgovina 
- skladiščenje 
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  

T - OBMOČJA 
KOMUNIKACIJSKE 
INFRASTRUKTURE 

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja 
telekomunikacij. 
 

E - OBMOČJA ENERGETSKE 
INFRASTRUKTURE 

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja 
energetske infrastrukture. 
 

O - OBMOČJA OKOLJSKE 
INFRASTRUKTURE 

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja 
okoljske infrastrukture. 

A - POVRŠINE RAZPRŠENE 
POSELITVE 

So poselitveni vzorci z nizko gostoto, kot so na primer samotne kmetije ter 
strnjene oblike manjših naselij. 
osnovne dejavnosti 

bivanje 
- dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, 

ribištva 
- kmečki turizem 
- gostinstvo in turizem 
- nastanitveni turizem  
- druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 

Izključujoče dejavnosti 
- predelovalne dejavnosti, razen oblačil 
- ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
- promet in skladiščenje 
- trgovina na debelo 
- pogrebna dejavnost 

 
17. člen 

V OPN se 116. člen oz. tabela spremeni tako, da se: 
• v (2) točki v tabeli pri vrsti dopustnih objektov pod 

SSv dodajo naslednji objekti s klasifikacijo: 
11220 tri in večstanovanjske stavbe  
12420 garažne stavbe 
24110 športna igrišča 
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas   
• v (2) točki pod Zelene površine se za vse namenske 

rabe doda tekst: Določilo ne velja za  rekonstrukcijo 
obstoječega objekta, zgrajenega na podlagi 
gradbenega dovoljenja, kjer parcela že pred 
rekonstrukcijo ne dosega predpisanega faktorja 
FZP iz OPN, kar je potrebno utemeljiti v projektu za 
GD. Če  ne gre za povečanje površin objekta / 
vplivov  objekta,  se določilo FZP ne uporablja. Če 
se z rekonstrukcijo povečajo  površine/ vplivi   
objekta, se zelene površine nadomestijo z 
zasaditvijo dreves na javnih površinah – 1 drevo / 
10  m2 manjkajočih površin.   

• v (2) točki se pri Dopustni izrabi za namensko rabo 
SSe popravi FZ na 0,3, za vse namenske rabe pa 
doda tekst: Dopustna izraba se ne uporablja pri 
rekonstrukcijah obstoječih objektov, zgrajenih na 
podlagi gradbenega dovoljenja, kjer obstoječe 
gradbene parcele  že presegajo predpisan faktorja 
FZ iz OPN, kar je potrebno utemeljiti v projektu za 
GD; 

• v (2) točki v tabeli za SSe in za SSs pri gabaritih 
spremeni prva alineja, ki se sedaj glasi: 

• Podolgovat tloris 
• v (2) točki se pri Dopustni izrabi za namensko rabo 

SSv popravi FZ na 0,5. 
• v (2) točki se del tabele za SK pri vrsti dopustnih 

objektov zaradi uskladitve s   spremljajočimi 
dejavnostmi iz 115. člena in pri dopustni izrabi 
nadomesti z: 

 

 
Namenska raba S - Območja stanovanj 
Podrobna 
namenska raba 

SK 
Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi 
dejavnostmi in bivanju 

vrsta dopustnih 
objektov 
(zahtevnih in manj 
zahtevnih) 

11100  enostanovanjska stavba 
11210  dvostanovanjska stavba 
1211    hotelske in podobne gostinske stavbe 
1212    druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
12304  stavbe za storitvene dejavnosti -izhajajoče iz  kmetijstva, lova, gozdarstva,    
            ribištva 
12510  industrijske stavbe -izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva 
12520  rezervoarji, silosi, skladišča -izhajajoči iz kmetijstva, lova, gozdarstva,   
           ribištva 
1271   nestanovanjske kmetijske stavbe 
1274   druge stavbe, ki niso uvrščene drugje -izhajajoče iz kmetijstva, lova,   
           gozdarstva, ribištva 
1242   garažne stavbe 
2411   športna igrišča 
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2412   drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
Dopustna izraba FZ:   0,80 
 
• v (1) točki v tabeli za SK se pri višinskih gabaritih 

druga alineja spremeni tako, da se glasi: 
»P+1 oziroma P+1+M, če to dopušča zasnova naselja.« 
• v (1) točki v tabeli za SK se pri višinskih gabaritih 

tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
»Višina slemena ne sme presegati višin slemen 
sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 
100 m od roba objekta v enoti urejanja prostor.; 
• v (2) točki v tabeli za SK in za SP pri razmerju 

gabaritov spremeni prva alineja, ki se sedaj glasi: 
Podolgovat tloris 
• v (2) točki se pri strehah za podrobno namensko 

rabo SK doda tekst: Izjemoma so, z utemeljitvijo v 
projektu za GD, z ustreznimi materiali, izvedbo, 
barvami, dovoljene tudi druge oblike streh na 
objektih nestanovanjskega značaja , kadar to 
zahteva sama velikost objekta ali tehnologija oz. 
dejavnosti v objektu.   

 
18. člen 

V 117. členu OPN se v (2) točki del tabele pri vrsti 
dopustnih objektov zaradi uskladitve s spremljajočimi 
dejavnostmi na A iz 115. člena nadomesti z: 
 

Namenska 
raba 

A-površine razpršene poselitve 

vrsta 
dopustnih 
objektov 
(zahtevnih 
in manj 
zahtevnih) 

11100  enostanovanjska stavba 
11210  dvostanovanjska stavba 
1211    hotelske in podobne gostinske 
stavbe 
1212    druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 
12304  stavbe za storitvene dejavnosti-
izhajajoče iz  kmetijstva, lova, 
gozdarstva,   
           ribištva 
1271    nestanovanjske kmetijske stavbe 
12420  garažne stavbe 
24110  športna igrišča 
24122  drugi objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas  

 
19. člen 

V OPN se 118. člen spremeni tako, da se : 
• v (2) točki v tabeli za območje CU pri merilih in 

pogojih za oblikovanje v 1. alineji črta besedilo 
»razen za eno in dvostanovanjske objekte (11100 in 
11210), kjer mora biti tloris podolgovat v razmerju 
1:1,2 do največ 1:2«. 

• v (2) točki v tabeli za območje C pri merilih za 
zelene površine za faktorjem FZP: 0,20 doda 
besedilo: 

• Navedeni faktor zelenih površin se ne uporablja za 
obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ravne na Koroškem na podlagi pravnomočnih 
gradbenih dovoljenj. 

• v (2) točki v tabeli za območje C se pri strehah 
spremeni prva alineja in se po novem glasi: Dovolijo 
se ravne strehe ter dvokapne in enokapne strehe z 
minimalnim naklonom, skritim za horizontalnim 
vencem. 

• V (2) točki v tabeli za območje C se pri posebnostih 
spremeni besedilo, tako da se glasi: Višinski gabarit  
ali druge značilnosti objekta  je možno kreirati v 
kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih in 
simbolnih razlogov, kadar ima drugačna višina ipd. 

za cilj vzpostaviti novo kvalitetno prostorsko 
dominanto ali doseči večjo razpoznavnost območja, 
zlasti z novogradnjami v središčih posameznih 
naselij mesta Raven, na prometnih vozliščih, na 
zaključkih stavbnega niza ali v oblikovno neenotnih 
oziroma degradiranih območjih ipd. Navedeno je 
potrebno strokovno utemeljiti v projektu za 
gradbeno dovoljenje. 

Za gradnjo novih javnih objektov, katerih BTP je večja od 
800 m², je potrebna izdelava variantnih rešitev . 
 Odprti prostori pred stavbami so javni prostori. 
 

20. člen 
V OPN se 119. člen spremeni tako, da se : 
• v (2) točki v tabeli za območje I pri merilih za zelene 

površine se  FZP spremeni v 0,10;  
• v (2) točki v tabeli za območje I pri merilih za zelene 

površine za faktorjem FZP doda besedilo: 
Navedeni faktor zelenih površin se ne uporablja za 
obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne 
na Koroškem na podlagi pravnomočnih gradbenih 
dovoljenj. 
• v (2) točki v tabeli za območje I črta besedilo 

Dopustna izraba FZ. 
• v (2) točki v tabeli za območje I pri višinskih 

gabaritih se stavek “To ne velja za stavbe ki so  
zaradi funkcionalnih zahtev izrazito  višje (tovarniški 
dimniki, silosi ipd.)” spremeni in po  novem glasi: 
“To ne velja za stavbe ali dele stavb, ki morajo biti 
zaradi funkcionalnih ali tehnoloških zahtev izrazito  
višje (tovarniški dimniki, silosi ipd).” 

 
21. člen 

V OPN se 120. člen spremeni tako, da se : 
• v (2) točki v tabeli za območje B pri merilih za 

zelene površine za faktorjem FZP: 0,30 doda 
besedilo: 

• Navedeni faktor zelenih površin se ne uporablja za 
obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ravne na Koroškem na podlagi pravnomočnih 
gradbenih dovoljenj. 

 
22. člen 

V OPN se 121. člen spremeni tako, da se : 
• v (2) točki v tabeli za območje Z pri merilih in 

pogojih za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih 
površin črta 1. alineja. 

 
23. člen 

V 123. členu OPN se tekst v uvodu popravi tako, da se 
beseda energetska infrastruktura nadomesti s 
prometnimi površinami kot sledi:  
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na 
območjih prometnih površin) 
Na območjih »P – območja prometnih površin« veljajo 
naslednji splošni prostorski izvedbeni pogoji; 
 

24. člen 
V OPN se 128. člen spremeni tako, da se : 
V tabeli za območje K1 in K2 se pri dopustnih delih in 
drugih prostorskih ureditvah  doda 5. alineja , ki se glasi: 
• Gradnja dostopa do objekta, ki je skladen s 

prostorskim aktom, če gre za objekt: 
• ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih; 
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• ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče 
pod stavbo izven  območij stavbnih zemljišč); 

• ga je dopustno graditi na površinah razpršene 
poselitve. 

 
25. člen 

1. V Prilogi 1 OPN Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 
in enostavnih objektov po namenski rabi se v tabeli 
Enostavni objekti 1. Objekti za lastne potrebe a. 
nadstrešek površina iz 30 m2 BTP zaradi uskladitve z 
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje (Ur. l. RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013) 
zmanjša na 20 m2 BTP. Nadstrešek do 50 m2 BTP se 
doda v tabelo Nezahtevni objekti 1. objekti za lastne 
potrebe. Namenska raba, kjer je dovoljena postavitev 
nadstreškov in višina nadstreškov, se ne spreminjata.  
2. V Prilogi 1 OPN Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 
in enostavnih objektov po namenski rabi se v tabeli 
Nezahtevni objekti v točki 5 popravi oz. dopolni razdelek 
'c. rastlinjaki' in sicer se doda besedilo »BTP do 150m2« 
3. V Prilogi 1 OPN Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 
in enostavnih objektov po namenski rabi se v tabeli 
Enostavni objekti v točki 3 popravi oz. dopolni razdelek 
'k. rastlinjaki' in sicer se doda besedilo »BTP do 50m2« 

4. V Prilogi 1 OPN Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 
in enostavnih objektov po namenski rabi se v tabeli 
Enostavni objekti črta dopustnost posega na K1 in K2 pri 
objektih:  
• 2.8 Pomožni komunalni objekti: 'h. vodno zajetje 

prostornine do 250 m3 in globine do 5m', 
• 3.   Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: 'b. gozdna 

učna pot' in 'e. ribnik kot vodno zajetje', 
• 5.   Začasni objekti: 'd. pokriti prireditveni prostor'. 

5. V Prilogi 1 OPN Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih 
in enostavnih objektov po namenski rabi se v tabeli 
Enostavni objekti v točki 3 popravi oz. dopolni razdelek 
'a. čebelnjak' in sicer se črta besedilo 'višine do 3m' in 
doda tekst: lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih 
temeljih, namenjen gojenju čebel  
 

26. člen 
V Prilogi 2 OPN : Usmeritve za OPPN ter posebni 
prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja 
se: 
6. V tabeli 1 črta območje z oznako BR 16 BT ter 
spremenijo usmeritve in vrsta PIA za območje BR 01 ZS: 
 

Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

BR 01 ZS Območje ribnika na 
Brdinjah 

PIP / /  Na območju so dovoljeni posegi  za 
ureditev širšega območja ribnika  ter 
gradnja objektov za potrebe območja 
(ribiški dom – CC SI  12120 s 
pripadajočo komunalno infrastrukturo - 
CC SI 21120, CC SI 222) 

 
7. V tabeli 2  se doda območje z oznako KO 06 CU: 
 
Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

KO 06 CU Centralne dejavnosti s 
stanovanji 

OPPN / / Območje je 
namenjeno 
osrednjim 
območjem 
centralnih 
dejavnosti CU oz. 
trgovskim, 
oskrbnim , 
storitvenim, 
upravnim, 
socialnim, 
zdravstvenim, 
vzgojno 
izobraževalnim , 
kulturnim , 
verskim in 
podobnim 
dejavnostim ter 
bivanju 

/ 

 
8. V tabeli 2  se dopolnijo usmeritve za območje z oznako KO 14 SSe: 
 
Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

KO 14 SSs Stanovanjske površine - 
območja stanovanjske 
strnjene gradnje 
Zelene pas med 
naseljem in gozdnimi 
površinami 

OPPN / / Predviden OPPN 
za strnjeno 
enodružinsko 
stanovanjsko 
gradnjo. 
Zagotoviti enotno 
ureditev uličnega 
prostora in 
urbane opreme. 

/ 
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Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

Območje se mora 
povezovati s 
sosednjimi 
območji in ne 
sme biti slepo 
zaključeno, ceste 
naj bodo 
primerne  za 
dvosmerni 
promet. Celostno 
obravnavati  širši 
prostor, območje 
ustrezno 
ozeleniti. 
Do izdelave 
OPPN je  na 
območju  
dovoljena gradnja 
enostavnih in 
nezahtevnih 
objektov v skladu 
s prilogo 1 za 
namensko rabo 
SSs izključno  za 
potrebe 
stanovanjskih 
stavb na 
sosednjem 
območju KO 15 
SSs. Dostop do 
zemljišč in 
objektov je 
dovoljen izključno 
preko gradbenih 
parcel obstoječih 
stanovanjskih 
objektov območja 
KO15 SSs 

 
9. V tabeli 6  se dodajo usmeritve za območje RA 08 IP, RA 12 SSe in RA 14 CD ter spremenijo usmeritve in vrsta PIA za 

območje RA 03 IG, RA 35 CU, RA 68 BT: 
 
Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

RA 03 IG Površine za industrijo PIP / /  Območje je namenjeno za gradnjo 
objektov in naprav za opravljanje različnih 
gospodarskih dejavnosti in sicer: servisne, 
storitvene, proizvodne, skladiščne, 
trgovske, poslovne s pripadajočimi 
parkirišči in manipulacijskimi površinami 
(CC SI 122,123, 124,125).  
Na območju niso dovoljeni posegi , za 
katere je potrebno izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi veljavnih predpisov o 
varstvu okolja. 

RA 08 IP Površine za industrijo PIP / /  Na območju  je dovoljena tudi gradnja 
energetskih objektov (23020) in drugih 
industrijskih gradbenih kompleksov 
(23040). 

RA 12 SSe Stanovanjske površine - 
območja stanovanjske 
prostostoječe gradnje 
pretežno enodružinskih 
hiš 

PIP / /  Območje se mora povezovati s sosednjimi 
območji in ne sme biti slepo zaključeno. 
Treba je celostno obravnavati širši prostor 
in urediti cesto z dvosmernim prometom. 
Območje se mora ustrezno ozeleniti in v  
njegovi neposredni bližini zgraditi javno 
otroško igrišče. Obstoječi stanovanjsko 
poslovni objekt na severu območja se 
lahko rekonstruira ali vzdržuje za 
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Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

obstoječo namembnost, lahko pa se 
rekonstruira oz. spremeni namembnost 
tudi samo v večstanovanjski objekt v 
skladu s pogoji za SSv. 

RA 14 CD Centralne dejavnosti – 
druga območja 
centralnih dejavnosti 

PIP / /  Na zemljiščih parc. št. 224/1, 224/15, 
224/17, 224/19, 220/7,  220/19, 220/20, 
220/22, 220/23, 220/5, 219/1, 219/2, 219/4 
in 259/1, vse k.o. Dobja vas, je dopustna 
dopolnilna gradnja večstanovanjskih stavb 
(CC SI 1122), kot zapolnitev vrzeli med 
obstoječimi večstanovanjskimi objekti v 
skladu s PIP za območje SSv ; prav tako 
so dopustne rekonstrukcija, vzdrževanje, 
odstranitev in novogradnja na mestu prej 
odstranjenih legalno zgrajenih objektov . 

RA 35 CU Centralne dejavnosti s 
stanovanji 

PIP / /  Vse posege izvajati skladno s 
kulturnovarstvenimi pogoji  za območje 
spomenika. 

RA 68 BT Površine za turizem PIP / /  Na območju so dopustni posegi za 
potrebe turizma ob športnem parku. 

 
10. V tabeli 8 se doda območje z oznako TO 13 SSe: 
 
Šifra 
območja 

Podrobna namenska 
raba 

PIA FZ GPmin Usmeritve za 
OPPN 

Posebni PIP 

TO 13 SSe Stanovanjske površine – 
območja stanovanjske 
prostostoječe gradnje 
pretežno enodružinskih 
hiš 

PIP 0,6 / / Območje enostanovanjskih stavb večje 
gostote pozidanosti. 

 
27. člen 

V kartografskem delu izvedbenega dela OPN na listu z 
oznako 7 se spremeni: 
• potek meje med EUP TO 28 SSe OPPN in TO 02 

SSe; 
• oznaka območja EUP TO 07 SSe v TO 36 SSe; 

V kartografskem delu izvedbenega dela OPN na listu z 
oznako 11 se spremeni: 
• oznaka EUP RA 68 OPPN BT v RA 68 BT; 

V kartografskem delu izvedbenega dela na listu z oznako 
12 se spremeni: 
• oznaka EUP RA 35 OPPN CU v RA 35 CU; 
• oznaka EUP BR 01 OPPN ZS v BR 01 ZS; 
• oznaka EUP RA 61 SSe v RA 72 SSe; 

V kartografskem delu izvedbenega dela na listu z oznako 
13 se spremeni: 
• oznaka območja EOP 04/A 235 v EOP 04/A 308; 

V kartografskem delu izvedbenega dela OPN na listu z 
oznako 16 se spremeni: 
• oznaka dela EUP KO 06  CU v KO 06 OPPN CU; 
• oznaka dela EUP KO 06  CU v KO 33 CU; 

 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na 
Koroškem (UGSO, št. 28/2014); 

• Obvezna razlaga 118., 119. in 120. Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na 
Koroškem (UGSO, št. 71/2015). 

• Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone Dobja vas ( 
Ul. RS št. 57/03, 87/05, 105/06; Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 27/2011, 7/2014). 

 
29. člen 

Spremembe in dopolnitve OPN se objavijo v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in začnejo veljati 8. dan po 
objavi.  
 
Številka: 350-0014/2014 
Datum: 10. april 2019     
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 
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